עמוד  1מתוך 11

כ' אייר תשע"ג
93.34.0399
פרוטוקול דיון מישיבה מן המניין מס'  4של מליאת המועצה לשנת 3102
שהתקיימה ביום שלישי ,כ' אייר התשע"ג ( )2131433102בשעה  31:21בחדר הישיבות במועצה
השתתפו:
דוידי פרל  -ראש המועצה
משה סוויל – סגן ראש המועצה ,תקוע
אלי דרור – הר גילה
עזרא רוזנפלד  -אלו"ש
תמר פינטו – נוקדים
פנחס יופה – מעלה עמוס
משה כץ  -ראש צורים
אפרים סומך  -כפר עציון
רותי ליברמן – אלו"ש
יואב בינט  -בת עין
צביקה ראובן -קידר
אלחנן פרומר  -מיצד
יאיר כהנא  -מגדל עוז
בועז קולומבוס – כרמי צור

אלון שבות
אלעזר
איבי הנח"ל
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם

נעדרו:
עמי מקובסקי– נווה דניאל

נווה דניאל

דניאלה וקסלר  -אלעזר

נוקדים

מצד

פני קדם

נכחו:
רועי וולר ,מנכ"ל המועצה
ענבר לוין ,גזבר המועצה
שי צפורי ,מבקר המועצה
פינצ'י הרשלר ,קב"ט המועצה (בסעיף ב' בלבד)
אריאל ניסן ,מנהל אגף החינוך (בסעיפים ג' ,ד' בלבד)
על סדר היום:
א .אישור פרוטוקול מליאה מס' 9
ב .עדכון ביטחוני
ג .סקירה בנושא חינוך
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ד .שמות בתי ספר בגבעה הצהובה
ה .סיכום רבעון  Iת.ע - 0399 .עדכון
ו .עדכון מס'  0לתקציב המועצה לשנת 0399
ז .אישור תנאי הלוואה בניית ביה"ס
ח .השתתפות המועצה בביצוע פרויקטים אזורים לביסוס ההתיישבות ביו"ש
ט .שדרוג מבני חינוך – בקשה ללקיחת הלוואה
י .תב"רים
יא .פתיחת חשבון בנק לצורך אתר ההנצחה
יב .תיירות  -דיווח צוות הבדיקה
יג .שונות.
אלון שבות

דיון:

אלעזר

א 3אישור פרוטוקול מליאה מס' 2

איבי הנח"ל

רועי וולר ,מנכ"ל המועצה:
מוצע לאשר את פרוטוקול המליאה מס'  ,9שהתקיימה ביום  .913930399פרוטוקול המליאה
הועבר אליכם ביום  ,913430399ועד כה לא נתקבלו הערות.
החלטה :פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  2של מליאת המועצה מאושר ,פה אחד3

בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור

ב 3עדכון ביטחוני
רועי וולר ,מנכ"ל המועצה:
בעקבות בקשתו של בועז קולומבוס בישיבת מליאת המועצה הקודמת ,לקבל סקירה ביטחונית,
ביקשנו לזמן את המח"ט לדיון .לצערנו ,המח"ט לא יכל להופיע בפני המליאה ,ולפיכך יסקור
קב"ט המועצה את הנושאים הביטחוניים.
פינצ'י הרשלר ,קב"ט המועצה[ :סקירה בטחונית].
משתדלים להודיע לתושבים בכל צורה ,שהאיום המרכזי הוא איום החטיפה ,של אזרחים
וחיילים.

מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר

תמר פינטו :מציעה שעל מנת לצמצם את האיום ,האוטובוס שעובר בצומת אפרת ,יעלה
טרמפיסטים.
משה סוויל ,סגן ראש המועצה:
הנושא סוכם עם החל"פ ,ומבוצע .מבקש לעדכן אותנו בזמן אמת ,באם אתם עדים לשינוי לרעה
בסיכום זה.
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אפי סומך :לא רואה נוכחות של הצבא בעין אבו כלאב.
דוידי פרל ,ראש המועצה :לשיחה שלי בנושא עם המח"ט.
ג 3סקירה בנושא חינוך
אריאל ניסן ,מנהל אגף החינוך:
 .9מתוכננת פתיחה של גני ילדים בשנה"ל תשע"ד:
שדה בועז – מדובר על אחד מגני נווה דניאל ,שימוקם בישוב שדה בועז .אופי הגן יהיה
ממלכתי ,השונה מאופי הגנים בנווה דניאל .יש תושבים בישוב שמעוניינים בכך;
איבי הנחל – עד היום נסעו לאלון שבות ,כיוון שלא היה גן בישוב .בעייתי ביותר ,ובשנת
הלימודים הקרובה ייפתר;
הר גילה;
גני חינוך מיוחד – ייתכן וייפתחו שני גנים ,אחד במרכז הגוש ואחד במזרח הגוש ,והכל

אלעזר

בכפוף לוועדת השמה.

איבי הנח"ל

אלון שבות

בת עין

 .0תכנית כיתות ז' באזורי בנים (הסקר מצ"ב):
לטעמי ,השורה התחתונה היא המשמעותית ביותר 94% :חשו שיפור בתחושה וביחס
לביה"ס.
אלי דרור :למה דווקא נבחרה כיתה ז' ?

גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס

אריאל ניסן ,מנהל אגף החינוך :בחנו את הנושא ,וחשבנו שזו הכיתה שיכולה להוביל שינוי
חיובי; שינוי בשכבות הגבוהות הוא המשמעותי ביותר על אופי ביה"ס.

מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל

עזרא רוזנפלד :נתנו למי שהיה אחראי בשטח להתחמק ,ללא שהיתה מעורבות של המועצה.
הרב מנחם לנדאו עוזב ,והוא זה שעומד מאחורי התכנית ואחראי להצלחה .אני אומר את
זה בצער.
בועז קולומבוס :מההתרשמות שלי ,מדובר בהצלחה.

נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע

אריאל ניסן ,מנהל אגף החינוך :אחד הגורמים להצלחה הוא נדב כספי ,ובוודאי שלרב מנחם
יש מניות בהצלחה הזו .אני מצטרף לעמדה שהשמיע עוזרא רוזנפלד ,וחושב שמה שנעשה
בסיפור זה ,היה חמור.
דוידי פרל ,ראש המועצה:
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אני חושב שהתוצאה היא טובה ,אבל הדרך לא ראויה ופוגעת בנו כמערכת .המועצה היתה
מעורבת בכל הדרך ,אבל בנקודה מסוימת נכנסה קבוצת הורים ופעלה ,מבלי שאנחנו זיהינו
בזמן את המעורבות הזו.
 .9שבוע חינוך – סקירה
 .4הקמת ביה"ס החדש :קיימת ועדת היגוי ,שנפגשה מספר פעמים .הועבר שאלון להורים על
מנת לקבל כיוון לביה"ס .בסוגיית המיקומים אנחנו פועלים למול משרד החינוך.
בועז קולומבוס :מציע לבדוק מה קורה ברמת גן .יש שם מערכת חינוך מצויינת.
 .9סוגיית אורות עציון :הנושא עלה ועדת ההנהלה.

אלון שבות
אלעזר

 .9תכנית הילה:
רועי וולר ,מנכ"ל המועצה:
תכנית היל"ה (השלמת יסוד ולימודי השכלה) פועלת במסגרת תחום קידום נוער במינהל
חברה ונוער במשרד החינוך ומופעלת על ידי אגף השכלה ופנאי בחברה למתנ"סים .התוכנית
פועלת ברחבי הארץ במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות ובמוסדות חסות
הנוער .התכנית מיועדת לבני נוער אשר מסיבות שונות מצויים מחוץ למסגרת החינוך
הפורמלית לצורך השלמת השכלתם.

איבי הנח"ל
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס

דוידי פרל ,ראש המועצה:
גב' מלכה בארי ביקשה לצאת לחל"ת ,בחלק של משרתה אשר כלל את ניהול תוכנית הילה,
החל ממחר ,בשל מספר סוגיות בינה לבין משרד החינוך .אנחנו מחפשים ממלא3ת מקום,
ובינתיים שי מטפל ומנהל את התכנית .מכל מקום ,העזיבה שלה לא תפגע בילדים עד סוף
השנה.
יואב בינט מבקש להעלות את הנושא של נוער בסיכון ,לישיבת המליאה הבאה.

מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר

 .1סקירה על התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון
רועי וולר ,מנכ"ל המועצה:
התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון נועדה לחולל שינויי מקיף בהתמודדות של החברה
עם ילדים ונוער בסיכון ומשפחותיהם .שישה משרדי ממשלה (רווחה ,חינוך ,בריאות,
קליטת העליה ,בט"פ ותמ"ת) מיישמים את החלטת הממשלה ליישום המלצות הוועדה
הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ונוער בסיכון ובמצוקה (ועדת שמיד).
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מטרת התכנית הלאומית היא צמצום היקף הילדים ונוער ובמצוקה החיים במצבים
המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם וכתוצאה ממצבים אלו נפגעה יכולתם לממש את
זכויותיהם .התוכנית מיושמת ב 99יישובים ואגדי יישובים ,שנבחרו על פי קריטריונים סוציו
אקונומיים ומתוך שאיפה לסייע במיוחד לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות ייחודיות ביישובים
אלו חיים על פי אומדן כמחצית ( )949,333ילדים ובני נוער בסיכון
לרשויות המקומיות ניתנת אפשרות לבחור את המענים הנחוצים ביותר לילידם בסיכון
בתחומן .הרשויות מחויבות לתהליך מיפויי ותכנון בין מקצוע מובנה ושיטתי .הממשלה
והמחוזות אחראים על קביעת המדיניות ודרכי הפעולה וביצוע בקרה על איכות תהליכי
התכנון  ,היישום והתוצאות עבור הילדים והנוער.
דוידי פרל ,ראש המועצה:
היקף התקציב לכלל התוכנית בהבשלה מלאה  999מיליון שקלים לשנה .התקציב משותף
לכלל המשרדים .כל המשאבים מיועדים לפיתוח מענים בקהילה .כשליש מהמשאבים נדרשים
להקצות לתוכניות ,התערבויות ושירותים עבור ילדים בגיל הרך ,והמועצה תקבל כספים
רבים יותר עבור התכנית ,כל שנה.

אלון שבות
אלעזר
איבי הנח"ל
בת עין
גבעות
הר גילה

אריאל ניסן ,מנהל אגף החינוך:
המועצה בחרה להרחיב את הסקירה והמיפוי של תלמידים בסיכון מגוש עציון ,גם למוסדות
מחוץ לגוש שבהם לומדים תלמידנו ,מתוך הבנה שדווקא התלמידים הרחוקים ביותר,
שאנחנו פעמים רבות לא מכירים אותם ,הם הם האוכלוסיה בסיכון.

כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם

בועז קולומבוס :מסכים.

מצד
נווה דניאל

 .8סקירה על סוגיית ניהול עצמי ,על סיום עבודת מנהלת השירות הפסיכולוגי-חינוכי ,על
חטיבת הביניים באח"י תקוע וצירוף ת"ת בת עין לתתמ"דים בחמ"ד.

נוקדים
פני קדם
קדר

 .3עדכון מנהלי בתי הספר:
בועז קולומבוס :מנהל ביה"ס האזורי בנים – פונים אלי הרבה מאד אנשים ,שפנו אליהם על
מנת שינהלו את ביה"ס .כל אחד מהם חושב שהוא זה שצריך להתגייס ולהציל את בית
הספר .אני חושב שזה לא ראוי ,זו מציאות לא בריאה.
דוידי פרל ,ראש המועצה :אנחנו נרכז את השמות ,נעבוד בצורה מסודרת.
אריאל ניסן ,מנהל אגף החינוך :ההורים נתבקשו על ידי מספר פעמים ,שלא להחליף את
משרד החינוך ואותנו בתהליך זה .המפקחת מעורבת ונפגשת עם מספר מועמדים.
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ד 3שמות בתי ספר בגבעה הצהובה
אריאל ניסן ,מנהל אגף החינוך:
בחודשים האחרונים התקיים דיון רחב בסוגיית מתן שמות לבתי הספר היסודיים בגבעה
הצהובה .הדיון החל בוועדה ציבורית שהורכבה מראש המועצה ,מנהל אגף החינוך ,נציגי
המליאה – עמי מקובסקי ובועז קולומבוס ,ונציגי ציבור – הרב אלישיב קנוהל ויעקב דון,
ובהשתתפות מנהלי בתי הספר.
בשלב שני פורסמה הודעה לציבור שהתבקש להגיב לשמות המוצעים ואכן קיבלנו תגובות שונות.
לאחר כל הדיון ,אנו מבקשים לאשר את השמות שלהלן:
החטיבה הצעירה :שירת חנן – ע"ש חנן פורת.
האזורי בנים :כרמי יהודה – ע"ש הרב יהודה עמיטל.
האזורי בנות :חן נריה – ע"ש הרבנית רחל נריה.

אלון שבות
אלעזר
איבי הנח"ל
בת עין
גבעות

החלטה :אושר 3פה אחד3

הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון

ה 3סיכום רבעון  Iת3ע - 3102 3עדכון3
רועי וולר ,מנכ"ל המועצה:
בהתאם לתכנית העבודה של המועצה לשנת  ,0399ערכנו ביום  933430399סיכום תכנון מול
ביצוע רבעון  ,Iבהשתתפות מנהלי המחלקות והאגפים ,קרן גוש עציון ,המתנ"ס ,עמותת
התיירות והמועצה הדתית ,ובנוכחות מספר חברי מליאה.
מבחינת המשימות שקבענו לעצמנו בתוכנית העבודה ,ברבעון הראשון התחלנו וסיימנו 93%
מהמשימות שלנו ,כאשר היתר מתעכב או בוטל.

כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים

ניתוח הסיבות לעיכוב – הרוב המכריע הגרם בשל חוסר תקציב ,כתוצאה מאי אישור של תקציב
המדינה .אנחנו רואים את זה בפרויקטים בתחום ההנדסה ,התפעול והתיירות .סיבות אחרות
לעיכוב קשורות למספר גופים ,ביניהם המילת"ב ,מפעל הפיס ,מנהלת הניהול העצמי של בתי
הספר ,קק"ל ומקורות.
בנושאים שקשורים אלינו ,כרגע מתעכבים מספר פרויקטים כתוצאה מאי אישור תקציבי
(הנגשת מידע לציבור באגף הנדסה ,הקמת מסד נתונים על תלמידים באגף חינוך) ,שכן יש לנו
מספר פרויקטים דחופים יותר .יחד עם זאת ,לגבי הקמת מסד הנתונים ,יש התקדמות
מהימים האחרונים ,ועד סוף הרבעון הבא אני מקווה לסגור את הפער .עוד עיכבתי כמה
פרויקטים שהוצעו ,כתוצאה מהתייעלות כלכלית ,ביניהם אופן הפעלת מחלקת משאבי אנוש
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ורכישת תוכנות מתאימות .מספר פרויקטים אחרים התעכבו בשרשרת ,בשל עיכוב ביחידה
הראשונה.
במהלך העבודה ברבעון הראשון ,מנהלי האגפים שינוי בהסכמה את סדרי העדיפויות ,ממספר
סיבות ,ביניהם עבודת מטה באגף התפעול; גינון בכיכר בתי הספר; הקמת מרכז הורים וילדים
בקדר .עוד החלפנו את כח האדם המנהל במועצה ,לדוגמה במשאבי האנוש ,בתיירות
ובשירותים החברתיים ,דבר שגרם לעיכובים בתוכניות של אותו האגף3המחלקה ,וכמובן
השפיע על יחידות אחרות.
ו 3עדכון מס'  3לתקציב המועצה לשנת 33102
ענבר לוין ,גזבר המועצה:
מליאת המועצה אישרה את התקציב השנתי לשנת  ,0399בסוף חודש דצמבר  .0390התקציב
שאושר בעייתי וכלל הנחת עבודה להגדלת ההכנסות .תקציב המדינה לשנת  0399טרם אושר
ומשרד הפנים טרם הודיע על גודל המענק השנתי ,כמו גם שאר המשרדים עדיין לא יכולים
להודיע על השתתפויות תקציביות.

אלון שבות
אלעזר
איבי הנח"ל
בת עין
גבעות

לאחרונה קיבלנו תוספת חד פעמית בסך של כ  0.8מ'  ₪ממשרד הפנים ,וזאת בגין נזקי ההקפאה.
זהו מענק חד פעמי שלא ניתן לבנות עליו גם בעתיד .בעקבות תוספת המענק ,מוצע לעדכן את
תקציב המועצה לשנת  ,0399כך שהמועצה תתקצב את חלקו בסך  9.1מלש"ח בסעיף העברה
משוטף לתב"ר (סכום זה מיועד להגדלת תב"רים ,כפי שיוצג בהמשך ברשימת התברים לאישור
המליאה).

הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם

יתרת סכום המענק המיוחד תישאר בתקציב השוטף ,לשם הקטנת הפער בין ההכנסות להוצאות
וביטול סעיף ההכנסה המותנית שאושר לצורך איזון התקציב .זו מהות עדכון תקציב המועצה
מספר  0לשנת  ,0399לאישורכם.
החלטה :אושר ,פה אחד3

מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר

ז 3אישור תנאי הלוואה לבניית ביה"ס
ענבר לוין ,גזבר המועצה:
מליאת המועצה ,בדיון המליאה מס'  8מיום  ,93.3.0390אישרה לקיחת הלוואה בסך של עד  9מ'
 ₪לצורך השלמת מימון בניית בית הספר מס'  .9המליאה קבעה כי גזבר המועצה יביא למליאת
המועצה את תנאי ההלוואה.
הבנקים נדרשו לתת הצעות להלוואה בגובה של  9מ'  ₪למשך  93שנים .בהתאם לכך ,קיבלנו
הצעה מבנק אוצר החייל בריבית של  9.4%ובהמשך קיבלנו הצעה מבנק לאומי בריבית של
 9.99%ולאחריה שיפר בנק המזרחי-טפחות ונתן הצעה של  .9%בשלב זה עברתי להתמחרות
רצופה בין שני הבנקים ולהלן התוצאות לאישורכם:
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הלוואה ע"ס  9.9מ'  93 , ₪שנים ,צמוד למדד ,מבנק המזרחי-טפחות בריבית  0.9%לשנה.
הלוואה ע"ס  9.9מ'  93 ,₪שנים ,צמוד למדד ,מבנק לאומי בריבית  0.99%לשנה.
התנאים לעיל הינם מעולים ולכן אבקש לאשר את פרטי ההלוואה.
החלטה :אושר ,פה אחד3
ח 3השתתפות המועצה בביצוע פרוייקטים אזורים לביסוס ההתישבות ביו"ש3
ענבר לוין ,גזבר המועצה:
בכוונת המועצה להשתתף בקמפיינים פרסומיים אזוריים בהיקף של עד  0מ' ש"ח שמטרתם
ביסוס ההתיישבות היהודית ביו"ש באמצעות עידוד המודעות ,החשיפה והתיירות לאזורים
שלנו  .כמו כן ,בכוונתנו להשתתף בפעולות אזוריות בהיקף של עד  3.9מ'  ₪שמיועדים לשמירת
אדמות מדינה ומניעת השתלטות.
החלטה :אושר ,פה אחד3

אלון שבות
אלעזר

ט 3שדרוג מבני חינוך – בקשה ללקיחת הלוואה
ענבר לוין ,גזבר המועצה:
המועצה מבקשת לבצע שיפוץ של מבני חינוך במועצה .בסוף השנה שעברה אישרנו תב"ר
לשדרוג מבני חינוך ושיפוצי קיץ על סך של  0.9מלש"ח .בפועל לא הצלחנו לממש יעד זה
והתב"ר נפתח בהיקף של  9מלש"ח בלבד .תקציב זה הינו בהיקף מצומצם יותר מאשר בשנה
שעברה וסביר שלא יספק את כל הצרכים .אנו ננסה לגייס מקורות נוספים אבל כל עוד שאין
לנו מקורות נוספים באופן ודאי לא נוכל לבצע תכנית מעבר לתקציב המאושר .לפיכך ,על מנת
לקבל מקור מימון שאינו מתקציב השוטף של המועצה ,מבוקש לאשר לקיחת הלוואה בסך 3.9
מלש"ח.
במסגרת תב"ר זה יבוצעו הוצאות למימון שבוע החינוך בהיקף של עד  43אלש"ח.

איבי הנח"ל
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל

משה סוויל ,סגן ראש המועצה:
ייתכן שבסופו של דבר לא נזדקק לקחת את ההלוואה ,אבל אנחנו מבקשים שתהיה לנו את
הגמישות לבצע .קיים סיכוי סביר להשגת מקורות מימון ממשרדי הממשלה השונים.
החלטה :המליאה מאשרת לקיחת הלוואה לשדרוג מבני חינוך בסך  130מלש"ח 3בעד – ;01
נגד –  31נמנעים 30 -

נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע

י 3תב"רים
גזבר המועצה ,ענבר לוין ,מציג את רשימת התב"רים .ברשימה חלק מתב"רים שנפתחו בסוף
שנת  0390בהיקף גדול אולם לבסוף אושרו בהיקף מצומצם יותר .רשימת התב"רים המוצגת
לאישורכם משקפת ההחלטות לעיל.
החלטה :רשימת התב"רים – מאושרת ,פה אחד3
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יא3פתיחת חשבון בנק לצורך אתר ההנצחה
ענבר לוין ,גזבר המועצה:
נושא אתר ההנצחה נדון בהרחבה במליאה הקודמת .אגף המורשת במשרד ראש הממשלה
התקשר בחוזה עם המועצה והתחייב לממן  0.9מ'  ₪לביצוע הפרויקט .המשרד התנה את
השתתפותו בפתיחת חשבון בנק ייעודי לפרויקט  .אודה לאישורכם.
החלטה  :אושר פה אחד.
יב 3תיירות  -דיווח צוות הבדיקה
רועי וולר ,מנכ"ל המועצה:
בהתאם להחלטת המליאה בישיבה מס'  0לשנת  ,0399הוקם צוות בדיקה מטעם מליאת
המועצה ,בהרכב מר פנחס יופה ,מר בועז קולומבוס ומר עזרא רוזנפלד .נבקש לשמוע את
מסקנות הצוות.

אלון שבות
אלעזר

עזרא רוזנפלד:
התבקשנו על ידי מליאת המועצה ללמוד את תהליך מינוי ובחירת מנהל עמותת התיירות ,להסיק
מסקנות ,ולדווח למליאה על ממצאינו .לאחר ששמענו דיווחים ממספר אנשים שהיו קשורים
בהליך בחירת מנהל עמותת התיירות אנו מבקשים לקבוע:

איבי הנח"ל
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון

 .9להבנתנו ,המכרז התנהל באופן חוקי ולפי הכללים המשפטיים הפורמאליים .אין לנו כוועדה
טענות משפטיות שהמינוי אינו ראוי ,אלא כוונתנו לדאוג לשיפור מינויים עתידיים.

מגדל עז

 .0ברור לנו שראש המועצה מייחס לתפקיד זו חשיבות גבוהה ומתייחס לבחירת מנהל העמותה

מעלה עמוס

כאל משרת אמון .אי לכך ,די טבעי שראש המועצה רצה לראות את העמותה מנוהלת על ידי
אדם ספציפי ,אותו הוא מכיר ועליו הוא סומך.
 .9הבנה זאת היתה ברורה לכל העוסקים בהליך (מנכ"ל המתנ"ס וחברי וועדת כח אדם של
המתנ"ס).

כרמי צור

מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם

 .4ראש המועצה אמר מפורשות שאם יש מועמד אחד שבולט מעל לכולם ,יש לבחור בו.

קדר

 .9לדעתנו היו ליקויים בהליך הבחירה שראויים לשיפור:

ראש צורים

אין פרוטוקול של הישיבות;
לא כל חברי וועדת כח אדם הוזמנו לישיבות;
כל התהליך סוכם למפרע;
הסיכום הועבר לעיונם של חברי ועדת כח האדם שהסתפקו בקריאתו ואישורו בלבד.
 .9מן הראוי היה להגדיר בצורה יותר חדה וברורה מה נדרש מבעל התפקיד ,הן מבחינת
ניסיונו הקודם והן מבחינת תיאור התפקיד ,על מנת שהבחירה תהיה ראויה וגם תיראה כך.
 .1כל חברי וועדת כח האדם אתם דברנו ,היו בדעה שיש להוציא את עמותת התיירות מן
המתנ"ס כדי להשתחרר ממצב שבו המתנ"ס משלם שכר לעובד שאינו כפוף למנכ"ל
המתנ"ס.
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 .8כדי להבטיח שליקויים אלו יתוקנו ומינויים עתידיים ינוהלו כיאות ,ממליצים אנו לראש
המועצה שיצורף חבר מליאת המועצה ,במעמד משקיף ,לכל מכרז עתידי של תפקיד מנהל
מחלקה והדומה לו במועצה או ב"גופי סמך" שלו (מועצה דתית ,עמותת תיירות ,קרן גוש
עציון לפיתוח ועוד) .גם אם אין בידי המליאה את הכלים המשפטיים להבטיח זאת,
המליאה קובעת שזהו רצונה ,ומבקשת מראש המועצה לפעול בדרך זו כדי שמינויים
עתידיים לא יסבלו מליקויים אלו .במסגרת "ועשית הישר והטוב" נוכל להתברך בידיעה
שכל המינויים שלנו הם ראויים ומתאימים בכל מישור.
כמו כן ,ממליצים אנו לקיים דיון רציני במליאה על "ביתו" המתאים של עמותת התיירות.
אפי סומך:
פעמיים לפחות בעבר דובר על היפרדות העמותה מהמתנ"ס.
אלון שבות

דוידי פרל ,ראש המועצה:

אלעזר

אם היה יכול להיות גוף עצמאי – ברור .הנקודה היא שבמסגרת הזו ,קיימת לנו גמישות
תפעולית וניהולית רבה ,שחשובה בנושא התיירות ,והיא שווה את המחיר של יציאה מחוץ
למועצה.

איבי הנח"ל
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד

יג 3שונות

כפר עציון

30

אישור רכב סגן ראש הרשות
ענבר לוין ,גזבר המועצה:
עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים ,יש צורך לאשר רכישה של רכב לראש הרשות וסגנו.
בהתאם ,מבקש לאשר רכישה של רכב לסגן ראש הרשות .הרכב שנבחר עומד בהנחיות
משרד הפנים מבחינת המחיר והרמה.
החלטה :אושר ,פה אחד3

33

עדכון על מינוי ממונה הטרדה מינית ברשות

קדר

רועי וולר ,מנכ"ל המועצה:
עם סיום עבודתה באופן רשמי של לאה צ'סטרמן במועצה ,מסתיימת גם כהונתה כאחראית
מניעת הטרדה מינית וממונה על קידום מעמד האשה.
בהתאם לכך ,ובהתייעצות עם ועדת ההנהלה ,בחנו לאחרונה מחליפה לנושאים אלה ,כאשר
אחד הדברים שהנחו את הוועדה היה מינוי ממונה ,בדרג ניהולי גבוה ,או לחילופין שאינה
כפופה למי מעובדי או מנהלי המועצה.

ראש צורים

כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם

ראש המעצה הציע את גב' דבי גרוס ,לתפקיד .גב' גרוס היא מנהלת מרכז הסיוע לנשים
דתיות (ע"ר) ,יו"ר איגוד מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית בישראל ,וחברת פורום
"תקנה".
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נפגשתי עם גב' גרוס ,הצעתי לה את התפקידים ,נתתי לה רקע על המתרחש במועצה,
וקיבלתי את הסכמתה לשמש בתפקיד .בהתאם לכך ,פורסם שוב התקנון למניעת הטרדה
מינית בדוא"ל לעובדי המועצה ,נתלו שלטים במועצה ,השבים ומעלים את הנושא ,דרכי
המניעה והטיפול ,וכן כתב המינוי ופרטי ההתקשרות עם גב' גרוס.
תמר פינטו :האם התפקיד הוא בשכר ? האם היא מקבלת כסף או החזר עבור הפעילות ?
מדובר לא רק על כהונה כממונה על הטרדות מיניות ברשות ,אלא גם כיועצת לענייני מעמד
האשה.
רועי וולר ,מנכ"ל המועצה :הודעתי לה שככל שהיא תפעל ו3או תבצע פעילות ,אנו נשלם
החזר ההוצאות.
אלון שבות
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עדכון על מינוי מפקח ,בהתאם לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה

אלעזר

לעישון.
רועי וולר ,מנכ"ל המועצה:
הרשות מחויבת ,בהתאם לחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון,

איבי הנח"ל

התשמ"ג –  ,9389למנות מפקח .ראש הרשות החליט ,בהתאם לסעיף 9א(א) למנות כמפקח
את מר מני סקולניק ,המועסק כיום במועצה כפקח חוקי עזר ,בהיקף של  93%משרה.
המינוי הנוכחי אינו מגדיל את אחוזי המשרה או השכר למפקח.
בנוסף ,דיווח וכתב המינוי נשלחו לחברי הוועדה לאיכות הסביבה ,וכמובן לעובדי המועצה.
פרטי המפקח ודרכי יצירת קשר ,החוק ,הסבר על החוק ומקצת מחובות הרשות ,הוצבו
באתר האינטרנט של המועצה (בחלק של איכות הסביבה) .זאת ועוד ,דיווחנו בימים
האחרונים על יישום החוק ופעולות הרשות בשנת  ,0390למשרד הבריאות.

בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
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מציין שהמליאה הבאה תיערך ביום  ,933930399בישוב תקוע.

פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע

דוידי פרל
ראש המועצה

רועי וולר
מנכ"ל המועצה
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