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פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס'  5מיום 24.2.19
משתתפים :יו"ר הוועד – ליאור בר.
חברי הוועד  :שמוליק נובהארי  ,אלי רוט ,אילנה סיגל ,חגי דדי ,יעל טמיר ,רוית
ברמי ,דבי נייקרוג .
אורחים:
אופיר מנור – וועדת ביטחון ותחבורה
קטי רוזנברג  - -וועדת תרבות
נושאים:
• בהתאם לסדר היום שהופץ .
ליאור –  , 20:05פתיחת ישיבה ,מודה לכל החברים שטרחו והגיעו לישיבה.
מודה לאלי רוט על ארגון המפגש בחפ"ק.
מסביר כי הישיבה היום הינה בהתאם להחלטת הוועד להזמין את קב"ט
החפ"ק להסבר ומצגת על סטטוס הביטחון בישוב.
לאור זאת  ,וביוזמת אלי רוט ,הועברה הישיבה לחדר ישיבות החפ"ק בצמוד
לחמ"ל.
משה רוזנטולר – קב"ט החפ"ק – נותן סקירה מקיפה על מצב הבטחון
בישוב ,כולל מצגת וסרטונים.
מתקיים דיון פתוח בנושא ,שאלות חברי הוועד ,ותשובות הקב"ט.
• בסיום התדריך התקיים סיור בחמ"ל חפ"ק קיסריה ,החברים הביעו את
התרשמותם מחדר המצב/חמ"ל היישוב.

 – 21:40בחזרה לחדר הישיבות ,להמשך ישיבה .

אישור פרוטוקול קודם ישיבה מס 4 .מתאריך 10.2.19
הפרוטוקול אושר ברוב קולות.
שונות ,ועדכונים:

ליאור – מעלה את נושא הישיבה האחרונה ,מבקש להקפיד על תרבות הדיבור,
ולתת לכל אחד להציג את עמדתו ולסיים את דבריו.
רווית – מאד מפריע לי שלמדנו על קבלת תקן המזכירה מחדשות קיסריה ,מדוע לא
עודכנו.
ליאור – יש לא מעט החלטות שמתקבלות ואנני מציף כל דבר ,אין שום ניסיון
להסתיר ולראייה הדבר פורסם ,מדובר על השוואת התקן לוועד קיסריה לעומת
שאר הוועדים בשאר הישובים.
רווית -האם זה מתוך ה  100אש"ח ?
ליאור – מסביר ,כי מדובר מתוך התקציב ניהול ישוב בסך  23%מהארנונה שחוזרת
לישוב בסך של כ –  7.2מיליון ש"ח ,בדיוק כמו שאר הישובים ,להבדיל משאר
הישובים  ,כל התקציב שלנו מועבר לחפ"ק ,השליטה שלנו בתוך התקציב שעובר
לחפ"ק הינה מזערית עד לא קיימת.
יעל – אנחנו מבקשים להקפיד על שקיפות ביחוד בנושאים מהותיים.
חגי – מבקש מליאור לעדכן את חברי הועד לאחר קבלת החלטה משמעותית כמו
החלטה למינוי מזכירה אשר התקבלה למרות הסיכום בישיבת הוועד הראשונה
ובמיוחד לפני פרסום כתבה בעיתון אשר בעקבותיה קיבלנו פניות בנושא.
חגי – דורש להיות מעודכן בכל נקודה ,ליאור משיב  ,בלתי אפשרי ,אי אפשר
להתנהל בצורה שכל תזוזה אני צריך לקבל את אישורכם ,לא יקרה ,בשביל זה יש
יו"ר ,שמקבל החלטות לעיתים יום יום ,יש קווי יסוד שיש לשמרם .
אילנה -תפקיד המזכיר/מזכירה כבר אושר בעבר ע"י מוא"ז חוף כרמל ,הוועד
הקודם לא ניצל זאת ,במקום לברך את ליאור אתם תוקפים אותו ,מגיע לנו ליישר
קו עם כל הישובים.

מסיבת פורים:
ליאור – מבקש עדכון על מסיבת פורים ,ושואל מי יו"ר וועדת תרבות.
יעל – אין יו"ר  ,הצעתי את מועמדותי  ,לא הסכמתם.
ליאור – מי זה לא הסכמתם? אמרתי באחת הישיבות הראשונות  ,תחליטו בבקשה
מתוך שלושת הפעילות מי היו"ר.
רווית – נמכרו כל הכרטיסים 250 ,כרטיסים.
ליאור – מדוע אני מקבל פניות מרוטרי לחתום על ההזמנה? מדוע אף אחת לא
חותמת?
יעל – יש בעייה בניירת ,מדובר על מקום שבארועי חורף יכול להכיל עד  180איש,
וההזמנה הינה  250איש  ,אנחנו לא נחתום.
ליאור – אז מי טיפל מול הבעלים? ולמה זה נסחב עד עכשיו?
קטי – זה לא נכון ,בסך הכל ראיתן פרסום כללי לא הזמנת עבודה רשמית ומי זה
הסקתם שיכולים רק  180איש.
חגי – אני מוכן לבדוק את הנושא  ,אני אטפל בניירת.
ליאור – חברים  ,מי שמקבל סמכות מקבל גם אחריות ,אי אפשר לבוא ולהגיד אני
חבר וועד/יו"ר וועדה  ,אבל אני לא מוכן לחתום.
ליאור נותן דוגמה על נושא פרוייקט צירוף קופות חולים לקיסר – פארם
( כללית/לאומית) שמטפל שמוליק נובהארי ,שגם כותב את המכתב וגם חותם,
לאחר שהעביר טיוטא לעיון.
ההסכם המשולש -הארכת תוקף.
ליאור  -מודיע על הקמת וועדה מייעצת לנושא הארכת ההסכם המשולש חפ"ק –
מוא"ז – וועד מקומי.
מסביר כי היה אמור לעמוד בראש הוועדה החשובה הזאת ,אולם לאור הפגישות
השוטפות שיש לו עם גיא ומיכאל ,בנושא ניהול הישוב ,וכדי למנוע לזות שפתיים ,
או כל טענה אחרת ,או מצב של ניגוד אינטרסים ,ולחצים עליו ,לאחר חשיבה
בנושא ,ולאחר התייעצות עם מושיק ,החליט למנות מישהו אחר לנושא.

ליאור החליט למנות את אודי טמיר שהינו חבר מליאה  ,לעמוד בראש הוועדה,
הוועדה תורכב מפאנל של אנשי הוועד  ,וחברי המליאה  ,כאשר יוקמו קבוצות
קטנות שירדו לעומקן של דברים.
ליאור מבקש לשלב גם וותיקים כדי שיתרמו מניסיונם הרב ,וממליץ לשוחח עם
"אדריכלי הסכם קיסריה" כדי להבין את הנושא לעומקו.
הוועדה/ועדות המשנה/קבוצות העבודה יגישו נייר עבודה מסודר לקראת כניסה
למו"מ לפני חתימה על ההסכם.
חגי – מבקש לחדד מי מלבד רפי דהן מרכיב את צוות המו"מ.
ליאור  -צוות המו"מ יהיה צוות קטן שיכלול את רפי דהן שמתמצא בחומר ונמצא
בקשר עם כלל הגורמים ( חפ"ק/מוא"ז/וועד)  ,בנושאים כספיים/פיננסים ,ינתן סיוע
בהתנדבות במידת הצורך ע"י רו"ח רז מנחם ,גבי שכטמן הציע סיוע משפטי במידת
הצורך.
לאחר גיבוש המלצות  ,יועברו ההמלצות לאישור הוועד ותתקיים הצבעה על
המסמך המסכם.
יו"ר הוועד יחתום בסופו של המו"מ על המסמך הסופי.

ליאור  -סוגר את הישיבה בשעה 22:15

