פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין
מיום  31לאוגוסט 2016
נוכחים :אבי הררי – ראש המועצה
עו"ד יול ברדוש – סגן ראש המועצה
דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה
זיו קמיני-חברה
עמרי פלד – חבר
יפה עובדיה – חברה
יוסי אלבז – חבר
לימור גיל-שני – חברה
ערן אליאס – חבר
חסרים :עו"ד אנינה דינר – חברה
עוז כהן – חבר
משתתפים :אשר שמע – גזבר המועצה
עו"ד קרן קדמי – יועמ"ש
בני כרמי-יועץ לחישוב היטלים
רשם :אלי גטר – מזכיר המועצה
על סדר היום:
 .1אישור מינוי מבקרת המועצה גלית פלג
 .2אישור שכר בכירים למבקרת המועצה –  40%משכר בכירים
 .3הדרכת סטודנטים למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים הגב' חגית זהבי
 .4אישור עבודה נוספת לסייעות שרונה אוזמו ,רונית גדסי ,עפרה יעקב ,שרית לוי ,צילה ניסים,
שרה צור – מצ"ב חו"ד היועמ"ש ,והצהרת העובדות על השכר אותו תקבלנה כסייעות
בצהרונים
 .5אישור קריטריונים למתן תמיכות בשנת הכספים 2017
אבי הררי :אני מבקש לעדכן בקצרה את חברי המועצה כי נערכנו היטב לפתיחת השנה.
גני ילדים :פתחנו שני גני ילדים משולבים .זו תעודת כבוד לאבן-יהודה ,וכן פתחנו גן רגיל נוסף.
שיפוצי קיץ מסיביים ב 5 -גנים ,שיפוצי קיץ שגרתיים ב 17 -גנים ,קייטנות ב 20 -גנים ב 3 -מחזורים,
שיבוץ של  700ילדים לגנים ,התעסקות של שעות וימים עם מספר הורים מצומצם בקשר לשיבוצי
גנים ,קליטת  11סייעות חדשות ו 7 -גננות לגנים ,מכרזי חוגים ריתמוסיקה וחשיבה לוגית ,יום
היערכות גננות וסייעות.
בתי-ספר:
ביה"ס "בכר" – ביצענו שיפוץ מבנים קיימים וכן הוסדרו כל נושאי הבטיחות.
נהרס המבנה והתחלנו בבניית מבנה חדש.
ביה"ס "בית-אבי" – ביצענו עבודות:
 הקמת חדר מוזיקה חדרי ספח -צבע

ביה"ס "הראשונים" – סיימנו עבודות שלב ב' ,רכישת ריהוט וכל מה שנדרש לפתיחת שנת
הלימודים .זה היה מבצע מושלם שאני מברך ומודה לכל העוסקים במלאכה.
ערן אליאס :מבקש לקיים דיון עם כל בעלי התפקידים בעניין הבגרויות בהדסים.
אבי הררי :נושא זה בסדר היום שלי .נקיים דיון מקיף בהשתתפות כל בעלי התפקידים.

סדר היום:
 .1אישור מינוי מבקרת המועצה
המועצה פרסמה מכרז לתפקיד מבקר המועצה מס'  33/15ביום  25לדצמבר  2015וזאת
בהתאם לדרישת משרד הפנים.
למכרז זה הוגשו  80מועמדים ומתוכם נמצאו  61ככאלו העומדים בתנאי הסף.
בימים  28.6.16ו 31.7.16 -התכנסה ועדת הבחינה אשר מינתה לפי החלטת משרד הפנים
את החברים :אריאל גמליאל ,רוית קלפנר ,שגיא אשכנזי ואבי הררי.
לאחר דיון חברי הוועדה בחרו בגב' גלית פלג לתפקיד מבקרת המועצה.
מבוקש לאשר את המינוי.
תחילת עבודה  1לנובמבר .2016
הצבעה פה אחד
 .2אישור שכר בכירים למבקרת המועצה 40%
אבי הררי :עפ"י החוק זכאי בעל תפקיד זה לשכר בכירים בגובה .40%
הצעת החלטה :לאשר את שכר הבכירים למבקרת המועצה בגובה .40%
 .3אישור הדרכת סטודנטים למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים חגית זהבי
במהלך השנים האחרונות חגית מדריכה סטודנטים לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-
אילן.
גם השנה קיבלה פנייה מהאוניברסיטה להדריך סטודנטים בשנת הלימודים הקרובה.
הדרכת סטודנטים הינה דבר מקובל במחלקות לשירותים חברתיים וחלק חשוב כלפי טיפוח
הדור הבא .כניסת סטודנטים למחלקה מגדילה את כוח האדם ומאפשרת מתן טיפולים
נוספים ופיתוח מענים לאוכלוסיה.
בנוסף ,העובדה שהאוניברסיטה רואה במחלקה מרכז לימודי מעלה את יוקרת המחלקה
ומחזקת את הפיתוח המקצועי במחלקה.
מבוקש לאשר שילוב סטודנטים במחלקה.
הצעת החלטה :לאשר למנהלת המחלקה להדריך סטודנטים במחלקה פעמיים בשבוע.
הצבעה פה אחד
 .4אישור עבודה נוספת לסייעות העובדות בגני הילדים של המועצה לעבוד במסגרת
הצהרונים .שמות הסייעות :שרונה אוזמו ,רונית גדסי ,עפרה יעקב ,שרית לוי ,צילה
ניסים ,שרה צור.
אבי הררי :קיים ביקוש גדול לרישום לצהרונים המופעלים ע"י המתנ"ס .לעומת זאת קיים
מחסור בעובדות לשעות אחה"צ .למועצה יש אינטרס להפעיל הצהרונים לרווחת התושבים,
וכן שסייעות האם יעבדו בצהרונים ישמרו על המבנה והציוד.

עפ"י חו"ד היועמ"ש המצורפת ,המועצה רשאית לאשר לסייעות לעבוד בצהרונים כפוף ל:
 .1אישור מליאת המועצה.
 .2מתן הצהרה אודות השכר שישתכרו.
הצעת החלטה :לאשר העסקת הסייעות בצהרונים בכפוף לאישור המליאה ומתן הצהרת
העובדות על אודות השכר שישתכרו.
הצבעה פה אחד
חו"ד היועמ"ש מצורפת לפרוטוקול.
 .5אישור קריטריונים למתן תמיכות בשנת הכספים 2017
עו"ד קרן קדמי :בהתאם להוראות נוהל תמיכות של הרשויות המקומיות ,כפי שפורסם
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  4/2006ולאחר שעברתי על נוסח התבחינים המוצע לשנת
 2017אני מאשרת את הנוסח .למיטב הבנתי עומדים תבחינים אלו בהוראות כל דין לרבות
עניין השמירה על עקרון השוויון.
הצעת החלטה :לאשר את הקריטריונים למתן תמיכות בשנת הכספים .2017
הצבעה פה אחד

אלי גטר
מזכיר המועצה

אבי הררי
ראש המועצה

