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פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מקומית הר אדר מס' 9-2019
ישיבה מן המנין מיום 02.04.19
נוכחים:

ראש המועצה -
חברי מליאה -

מר חיים מנדל שקד
מר עמיר אריהן
גב' פנינה בן עמי  -איצקוביץ'
גב' נתלי שחף
גב 'מירי רחמים

מר מיכה צוראל
מר שי רטר

נעדרים:

גב' שרון צ'רקסקי
מר חן פיליפוביץ

משתתפים:

מזכיר גזבר -
מבקר המועצה -
יועמ"ש
-

מר ירון ארנון
מר שי ציפורי
עו"ד גילי רוגל

על סדר היום:
 .1הצעה לסדר היום של חברת המועצה מירי רחמים בנושא סייעת שניה לצהרוני גני ילדים.
 .2אישור תב"ר להצללת חצר ביה"ס היסודי בסך) ₪ 141,602 :מקור :מפעל הפיס :יתרת מענק
.(2018
 .3אישור תוכנית חומש לניצול הקצבות מפעל הפיס.
 .4דיון המשך בנושא :שילוב החב' למתנ"סים.
 .5עדכונים.

מהלך הדיון
 .1אישור תב"ר להצללת חצר ביה"ס היסודי בסך  .₪ 141,206מקור :מפעל הפיס יתרת מענק
.2018
חיים :אנחנו מתכננים להתקין את העמודים מחוץ לגדר בית הספר מסיבות בטיחות כדי
שהילדים לא יתקלו בהם ואז נחבר הצללה נגררת על כבלים שימתחו בין העמודים לקירות בית
הספר כך שנוכל לגלול אותה מתי שנרצה.
הצעת החלטה:
אישור תב"ר הצללת ביה"ס בסך של .₪ 141,206
אושר פה אחד.
 .2דיון בהצעה לסדר היום של מירי רחמים.
התייחסות ראש המועצה להצעה לסדר של מירי:
אין ספק שחינוך הילדים בגיל הרך הוא אחד הנושאים החשובים ביותר ולכן אנו
משקיעים בו משאבים רבים ,לא רק ביחס למה שמתחייב בתקן אלא הרבה מעבר
ליכולת שלנו ביחס לרשויות אחרות:
 כח האדם בגנים  -יציב ואיכותי (גננות וסייעות).
 מנהלת מח' חינוך  +רכזת גני ילדים.
 הגנים מתוקצבים ע"י המועצה בסכום גבוה המאפשר לגננות לרכוש מגוון
חומרי יצירה ,ספרים ומשחקים.










תקצוב גבוה של חומרי ניקיון לגנים.
תקצוב נפרד לתגבור הצהרונים.
רכישות והצטיידות שמשאירים את הגנים ברמה גבוהה מבחינת ציוד
וריהוט.
תגבור תקציב סל תרבות בגני הילדים ,פי שניים ממה שההורים משלמים.
תגבור החוגים בצהרונים.
קייטנות עשירות ומגוונות בתוכן ובפעילויות.
מתן מענה דיפרנציאלי לכל בעיה בגנים עפ"י שיקול דעת מנהלת מח'
החינוך.
תפעול מעונות היום במועצה למרות שהם גירעוניים תוך העסקת כח אדם
מעל התקן המתחייב.
הפעלת צהרונים בכל כיתת גן ,גם אם מס' התלמידים בה קטן מהמינימום
לפתיחת מסגרת.

ההשקעה העצומה בגיל הרך מעידה על העמדת החינוך בראש סדר העדיפויות של המועצה.

לגבי הסייעת השנייה:
ההצעה לסדר מטעה את הציבור!
א .לא התקבלה מעולם החלטה לתגבור סייעת שנייה בצהרונים.
ב .בגן רותם אכן הייתה סייעת מעל התקן בגלל שסייעת ששובצה עפ"י חוק בשעות הבוקר,
מסיימת את עבודתה בשעה  16:00ולכן ,הגן למעשה הרוויח תגבור כוח אדם שלא על פי התקן.
ג .על אף שבדיונים פנימיים במועצה ,ניתנה הנחייה למח' החינוך לחשוב כיצד ניתן לקצץ את כח
האדם העודף על מנת להקטין את הגירעון שנוצר בעקבות העסקה זו שאין לה מקור תקציבי,
ההנחיה טרם מומשה .במכתב שהפצת ברשתות החברתיות את מטעה את הקוראים שמניחים
שבצהרונים יש שתי סייעות (מה שאינו נכון) ,ובכך שהנוהג הופסק (שוב אינו נכון).
תשובה להצעת ההחלטה :לא ברור איך אפשר להחזיר את מה שכלל לא נלקח?
בשנת  2018התקציב של הגנים נגמר בגירעון ולכן נתתי הנחייה להקפיד שהביצוע יהיה לפי התקציב
כדי שהשנה לא תהיה חריגה.
ירון :לגבי הגנים שבבוקר עבדו שם גננת ושתי סייעות (שעובדות במשרה מלאה) ,לא רצינו להזיז
אותן ולכן הן המשיכו לעבוד גם בצהרון.
חיים :בכל ועדה שדנים שם בנושא תקציבי צריך להזמין את הגזבר.
עמיר :בעבר היו שתי סייעות וחן החליט בשלב מסוים להוריד את הסייעת השנייה .התקציב של
הגנים הוא תקציב סגור .לכל הצעה שמעלים צריך למצוא מקור תקציבי.
מירי :אני מבקשת את הנכונות של המליאה להעסיק סייעת שנייה והבקשה שלי לא נוגעת אלי
אישית .שעות הצהריים הם השעות הכי קשות כי כולם עייפים.
פנינה ועמיר יצאו.
ירון :מלכתחילה המעונות והצהרונים לא היו באחריות המועצה ורק בהמשך הם עברו לאחריותנו
אבל רק דרך החינוך המשלים .למועצה יש גירעון ,ולכן כל שקל שאפשר להעביר להקטנת הגירעון
יועבר לשם ולא נעביר כסף כדי לממן את החינוך המשלים.
חיים :ועדת הגיל הרך צריכה לדון בכך ואח"כ זה יעבור לדיון בוועדת חינוך.
 .3אישור תכנית חומש לניצול הקצבות מפעל הפיס ירון הציג את התוכנית (מצ"ב)

הצעת החלטה :אישור תכנית חומש לניצול הקצבות מפעל הפיס כמפורט בטבלה.
אושר פה אחד.
 .4דיון המשך בנושא שילוב החברה למתנ"סים.
חיים :בעקבות ההערות שקיבלתי מחברי המועצה ולאור העבודה שבמספר רשויות הוחלט שלא
להמשיך עם החברה למתנ"סים ,החלטתי שלא נכון להיכנס לעבוד עם החברה למתנ"סים בשלב
זה .במידת הצורך נדון בזה מחדש בשנה הבאה.

לאור החלטה זו אני מבקש שוועדת הגיל הרך וועדת חינוך יבחנו את האפשרות להפרטת המעון
והצהרונים לזכיין פרטי.
 .5עדכונים.
 החלטנו להגיש ערעור על פסק הדין שניתן נגדנו בנושא המרכז המסחרי ולהגיש גם
בקשת עיכוב ביצוע להעברת  ₪ 700,000לזוכה.
 התקיים ביקור של אלוף פיקוד העורף בהר אדר ודנו בנושא המוכנות שלנו לחירום.
 קיימתי פגישה עם אלוף פיקוד מרכז והצגתי בפניו את נקודת התורפה הביטחוניות
בישוב וביטול כיתת הכוננות עקב העברת האחריות בגזרה למג"ב .האלוף עדכן
שההחלטה שכל האחריות מגדר ההפרדה לצד שלנו עברה ממנו למג"ב היא סופית
ועלינו לפעול בנושאים אלו מול מג"ב .יחד עם זאת ,לאור החשיבות שהאלוף מייחס
לכיתת הכוננות הוא הבטיח לשוחח עם מ"מ המפכ"ל שימצא פתרון לנושא .בנוסף
הבטיח לבחון אפשרות להוצאת צו תפיסת שטח ליצירת מעגל תנועה לאוטובוס למנוע
הצורך בנסיעתו בצמוד לגדר היישוב.
 ועדת מ ל"ח נערכת לביקורת שמתוכננת לחודש יוני הקרוב ולתרגיל שיתקיים לאחר
מכן .
 עלי חוסיין נבחר על ידי וועדת הבחינה לשמש קב"ט היישוב ואיתי בר נבחר לשמש
רבש"ץ במינוי מלא לאחר ששימש כממלא מקום עד היום.
 למכרז לרכזת הנוער ניגשה מועמדת יחידה ולאור זאת הוחלט לבטל את המכרז.
 ראש המועצה ומהנדס המועצה נפגשו עם היזם של המרכז המסחרי וסוכם שסוף סוף
יוצאים לדרך לבניית המרכז המסחרי.
 דואר :למרות שהנושא לא באחריות ישירה של המועצה החלטתי לפעול בנושא על מנת
לתת שירות יותר טוב לתושבים .ישבתי עם רשות הדואר והגענו להסכמה שהדואר יערך
לחלוקה לפי כתובת ולא לפי ת"ד ולאחר מכן תועבר האחריות לחלוקת הדואר לתושבי
הר אדר למועצה ,והדואר יעביר את התקציב למועצה.
 נקבעה פגישה עם משרד החינוך בנוגע למחלוקת עם מבשרת להמשך לימוד תלמידי הר
אדר במבשרת.





קיימנו ביקור ביישוב להבים ללמוד מהם את נושא הקמה ותפעול של בריכת השחייה
אצלם ,ונבקר גם באפרת על מנת לראות איך זה עובד.
התקיים מכרז באמצעות משכ"ל להחלפת חברת האבטחה בישוב וחברת גלשן זכתה
במכרז .ההחלפה מתוכננת להתבצע בקיץ הקרוב.
התקציב השנתי ל 2019-לצערי עדיין לא אושר על ידי משרד הפנים.
מנהלת הרווחה השיגה תקציב נוסף ממשרד הרווחה עבור מועדון +50

 אנו מטפלים בהסדרת הנושא של חניית אוטובוסים ועגלות נגררות ביישוב.
רשם הפרוטוקול
ציפורי
שי
מבקר המועצה

מאשר הפרוטוקול:
___________
חיים מנדל שקד
ראש המועצה

