וועד מקומי שערי תקווה – ישיבה מיום 19/11/2018
משתתפים :ליאורה טושינסקי ,חיים פלזנר ,דגנית לוי ,נטע קוממי ,צביקה באר ,דודי מזרחי ,חלי ביטון,
חיימון בלומנפלד ,גדעון עידן
נוכחים :אבי טקסלר – מנהל הישוב.
תושבים
עדכונים ליאורה  -יו"ר הוועד:
.1

דחיית הדיון בבית המשפט מיום  20/11/2018ל  ,19/2/19בעניין העתירה בדבר מינוי בורר

מעדכנת כי הדיון בבית המשפט שהיה קבוע לעשרים לחודש ,נדחה בתיאום עם המועצה לשלושה חודשים
קדימה – לתשע עשרה לפברואר ,וזאת ע"מ למצות את כל ההליכים מול מ.א .שומרון בדבר מינוי בורר
וחובותיה כלפי שערי תקווה.
גדעון עידן וחיימון בלומנפלד היביעו התנגדות עזה על המהלך ,וחשש שהדבר יוביל לוויתור כלפי המועצה.
עוד נטען על ידם כי היה צריך להביא את נושא הדחיה לאישור הועד.
ליאורה משיבה שהנושא אינו מהותי ומדובר בדחייה קצרה ביותר שהייתה מתבקשת על רקע כניסת הועד
החדש והרצון למצות את ברור החובות מחוץ לכתליי בית המשפט .ככל שלא יצלח ,יידון הנושא בבית
משפט בעוד פחות משלושה חודשים.

.2

עדכון לגבי גזבר הישוב

גזבר הישוב אינו בקו הבריאות .חברי הוועד איחלו לו החלמה מהירה ורפואה שלמה .הדיון בנושא המצב
הכספי של הישוב יידחה בהתאם.
.3

היערכות לקראת תקציב ותכנית עבודה 2019

מעדכנת כי העובדים נתבקשו להיערך לתקציב ותכנית עבודה של שנת  ,2019ובמסגרת זו להכין את פירוט
תכולת עבודתם בהיבט של תחומים ,אחריות ,נתונים ותקציב.

.4

שיפור נהלי העבודה בחדר הכושר -הסתייעות בשירותיו של היועץ בני גוז ע"מ להכין תכנית
בדבר נוהלי עבודה ,סדרי עבודה וסיוע בחוזי עבודה.
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קיום ישיבות וועד והעברת נושאים לדיון  -הוחלט :ישיבות הועד יתקיימו אחת לשבועיים.

.5

ישיבה הקרובה תידחה בגלל חנוכה .מי שרוצה להביא נושאים מטעמו ,יעביר לליאורה קודם לכן,
ע"מ להעלותם לדיון באופן מסודר.

נושא  - 1סקירה בדבר הבסיס החוקי לעבודת הוועד – עו"ד דידי הרשקוביץ יועמ"ש הישוב
עו"ד הרשקוביץ סוקר את הרקע והניסיון המקצועי שלו
חיימון בלומנפלד מבקש כי ירשם בפרוטוקול כי בעברו (לפני כ 13 -שנה) עו"ד הרשקוביץ עבד במשרד
עו"ד רותם ז"ל ,משרד יצג עד לפני שנתיים את המוא"ז שומרון .כפי שהודגש ,עו"ד הרשקוביץ הינו בעל
משרד פרטי מזה כ 13 -שנה ואינו קשור למשרד רותם ז"ל
סקירה קצרה בדבר עבודת הוועד  -וועד מקומי שערי תקווה ,הינו אחד ממספר לא קטן של וועדים
מקומיים שמוגדרים בתקנון של המועצות האזוריות שחלות ביו"ש כ"הנהלה מקומית" ששואבת את
כוחה ואת סמכויותיה מהמועצה האזורית שהיא זו שאחראית על ניהול כלל השטח המוניציפאלי
שבתחום אחריותה.


על וועד המקומי חלים כמעט כל הנורמות של חברי הוועד ,ובדומה לחברי המועצה .למשל:
רשאים להיבחר כחברי ועד מקומי אנשים ללא עבר פלילי ובמסגרת עבודתם אמורים לשמש
דוגמא אישית לבוחריהם.



אסור שיהיה לחבר ועד חובות כלפי הוועד ויש להימנע מניגודי עניינים.

הובא לידיעת חברי הוועד שישנן שתי וועדות שהינן וועדות חובה בוועד מקומי –
א.

וועדת הביקורת אשר מתמנה על ידי המועצה ,ובמסגרת זו בוחרת אנשים שהם לא חברי וועד,
שנמצאים בתחום הישוב .יש להציג בפני חברי וועדת הביקורת את כל החומרים שהם דורשים
וזאת לשם שקיפות מלאה.

ב.

וועדת מכרזים ,שמורכבת מתוך חברי הוועד (לפחות שלושה).

על פי התקנון אחת לשישה שבועות (לכל המאוחר) תתקיים ישיבת וועד ועל החברים מוטלת החובה
להופיע לישיבה.
על הועד המקומי חלה חובה של שקיפות לרבות חובה של מכרזים ,וחובה של שוויון  -והכל בדומה
לנורמות שחלות על רשות מקומית כלפי האזרח ,ונוכח העובדה שהועד המקומי מתפקד כרשות מקומית
לכל דבר ועניין.

2

וועד מקומי שערי תקווה – ישיבה מיום 19/11/2018
מאחר שלוועד מקומי שערי תקווה יש הסכם של סל סגור עם המועצה ,הנגזרת האמורה מכך הינה לועד
יש סמכות של גביית מיסים ,ואספקת השירותים לתושבים פרט לנושאים שקשורים בחינוך ,הנדסה
ורווחה ,והכל בהתאם להוראות ההסכם עם המועצה.
לגבי ישיבות וועד  -צריך להיות סדר יום שמוגש לפחות  24שעות לפני לכל החברים .במידה וסדר היום
מופץ בדואר הדבר ייעשה תוך  36שעות.
הוועד יחליט על היקף ומתכונת עבודה הועדות.
באשר לשאלות שהעלה גדעון עידן ,הובהר –
כי עובדי הועד הינם כמו עובדי רשות מקומית ,בכל הקשור לתנאי העסקה .יש ברשות מקומית יש שלושה
סוגי שכר:
-

דרוג דרגה (מרבית העובדים).

-

חוזים אישיים.

-

חוזי בכירים לבעלי תפקידים מוגדרים

ישנה התניה של כמות החוזים האישיים שניתן לעשות וצריך לקבל אישור ממשרד הפנים על החוזה
האישי שחותמים עם העובד.
לגבי נושא חיובים אישיים – חל גם על חברי הועד המקומי .
באשר לחומרים שאמורים להגיע לעיונם של חברי וועד ,הובהר כי חומרים אלו יכולים להגיע גם על פי
חוק חופש המידע .לא חלה על הוועד חובה להמצאת חומרים והחלטות ישנות ,אולם באם החלטות אלה
הם על סדרי היום של הוועד המקומי ,על הוועד המקומי לקבל את כל המסמכים על מנת להיערך בהתאם.
יוער ,חוק חופש המידע מאפשר לכל תושב לבקש מהרשות את כל המסמכים לאיזה עניין שהוא .יודגש כי
על פי חוק חופש המידע ישנן הגבלות למסירת חומרים .לא יינתן מידע שפוגע בצד שלישי ו/או בצנעת
הפרט ו/או בביטחון המדינה.
הובהר לחברי הוועד שהיועמ"ש מצוי לרשותם בכל שאלה ובכל עניין ,והובא לידיעתם המייל ופרטי
ההתקשרות

נושא  - 2הקמת וועדות (מצ"ב מסמך שהועבר לחברי הועד ובו פירוט הרציונאל וועדות מומלצות)
מצטרפים מיכל הרשטיג רכזת הקהילה ,נועם שחם – תושב הישוב
ליאורה מעדכנת כי נועם סייע בהכנת חומרי הרקע שהופצו ,ועל כך תודה.
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החומר המוצג מבוסס על חומרי רקע שהועברו מהמועצה האזורית באשר להקמת ועדות .בכוונת הוועד
להקים מערך של וועדות פעילות שיהוו גורם משמעותי מסייע בפעילות היישוב.
ישנן שתי מטרות בסיסיות להקמת הוועדות:
א.

סיוע של כח אדם מקצועי בתחומים מגוונים.

ב.

מטרה קהילתית ,ע"מ לתרום למרקם הקהילתי לרבות חיבור האנשים ,שייכות וכו'.

כרגע ברשימה ישנם מעל לעשר וועדות ,הרשימה אינה בהכרח סופית.
אם חבר כלשהו עוסק במקצוע מסוים אין הדבר מחייב אותו לעסוק בעיסוק זה בוועדה הספציפית אליה
הוא משויך.
כוונת הוועד לצאת בקול קורא המזמין את התושבים לקחת חלק בוועדות ,הפניות תיקלטנה ותושבים
ישובצו לוועדות השונות.
ינתן דגש לגיוון בתוך הוועדות עצמן.
השיבוץ יובא לאישור הועד
לאחר איוש הוועדות ,וכדי לחשוף את המהלך של הפעלת הוועדות ייעשה מפגש לכלל חברי הוועדות ,ובו
יוסבר הרציונל של מה ואיך עובדים .הובהר כי וועדות הם גורמים ממליצים וכמובן שותפים לביצוע אולם
אינם קובעים את ההחלטות.
הועלתה הצעה לפיה תיעשה במקביל עבודה עם פורום יושבי הראש של הוועדות אשר תהווה קבוצה
שבאמצעותה אפשר להתניע את העבודה לאורך זמן ועם סינרגיה טובה בין הוועד לבין הוועדות.
דודי מזרחי ממליץ שהוועדות יגישו המלצות על בסיס  3חלופות ולא להביא רק את ההמלצה ,אלא להציג
 מה יעיל ,מה אפקטיבי ,ומה שירותי ,כל זאת על מנת שלחברי הוועד יהיה יותר מידע בכדי לבחורבהמלצה הנכונה.
הובהר שעובדי המזכירות אינם חברי וועדות אלא עובדים עם הוועדות.
ועדת צח"י וועדת ביטחון הן שתי וועדות שונות לחלוטין העוסקות בתחומים שונים  -צח"י הינה בד"כ
וועדה חוצת מזכירויות ואינה מתחלפת ,שכן היא צריכה לצבור גם ידע וגם מיומנויות לאורך זמן והפעולה
המרכזית שלה היא התערבות אזרחית בחירום .וועדת ביטחון פועלת בתחומי הביטחון היישובי.
החלטה  -נייר העמדה הראשוני לעניין הוועדות אושר פה אחד
הוועד יערך לפרסום קול קורא באופן מזמין ושיווקי על מנת שיהיו הרבה מתנדבים לוועדות.
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נושא  - 3הנצחת גן שעשועים וספרייה ע"ש אבנר ריין
מצטרפת אפרת גליק – צפריר
אפרת מציגה את פנייתה לועד המקומי לקרוא את שם גן המשחקים החדש המוקם בימים אלה ליד
הספריה "ע"ש אבנר ריין ז"ל" .אפרת מציגה את ההיסטוריה של אבנר ריין כאחד מוותיקי הישוב ,שפעל
קבות לקידום הישוב והאזור .אפרת גם מציינת את העובדה שחלומו של אבנר ריין היה להיקבר בתוך
הישוב ובסוף זה לא צלח .אפרת מציעה/מבקשת להנציח את אבנר ריין באמצעות גן השעשועים ליד
הספריה ,וזה גם יהיה תיקון לעוול שנגרם לו בעת קבורתו.
נערך דיון לגבי משמעות הנצחת אתרים בישוב ע"ש ותיקי הישוב .עלתה אפשרות של בחינת קריטריונים
להנצחה המקובלים במקומות שונים בארץ.
החלטה  -להקים וועדת הנצחה אשר חבריה הינם :שולי פלינט (בתקוה שתסכים) וצביקה באר .יו"ר
וועד מקומי שערי תקווה תדאג למינוי אדם שלישי לוועדה .הוועדה תציע קריטריונים להנצחת מתקנים
בישוב ,ובכלל זה גן השעשועים האמור .הוועדה תביא לוועד המלצותיה בתוך חודשיים  .אושר פה אחד
נושא  - 4הסדרי תנועה באזור בית ספר ממ"ד
סקירה קצרה  -בתכנית המקורית של בה"ס ממ"ד הכוללת את הסדרי התנועה ,הכביש העולה לכיוון
ביה"ס מכיכר אסף ,כולל  12מקומות חניה בצמוד לבתים של רחוב חלמיש .הסעות התלמידים עוצרות
במפרץ חניה צמוד לגן משחקים שליד מגרש הכדורסל (לאחר העמקה והרחבה של המפרץ)
מידי בוקר מגיעים שבעה אוטובוסים בין השעות  7.35עד  ,8.00וכן עשרות רכבים פרטיים .גם בשעות
הצהריים קים עומס גדול במקום.
כרגע על פי ייעוץ תנועה שניתן אין אפשרות להכניס את האוטובוסים בגלל רוחב ושיפועי כביש.
כרגע מבוצעת התוכנית המקורית ,אם כי בלו"ז בעייתי.
ליאורה מעלה צורך של בחינת אפשרויות וחלופות נוספות לתנועת האוטובוסים והרכבים הפרטיים באזור
ביה"ס ,ולשם כך נשכרו שרותי יועץ תנועה לבחינת כל נושא התנועה באזור בתי הספר.
ב נוסף ,בחודשים האחרונים נעשתה עבודה של ועדת תנועה עם יועץ תנועה לאישור תוכנית תנועה
יישובית .התוכנית תוצג לחברי הועד באחת הישיבות הקרובות.

נושא  - 5אישור תכניות בניה
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הובהר כי יש תכנית שעברה את כל הפרוצדורה ,כולל שיק עם ערבויות ,כולל חתימה של אפרים וקווי
ביוב .הובהר כי אין הקלות בתכנית הזו.
מדובר על תכנית באביבים  28על תוספת לבנייה קיימת.
החלטה  -לאשר את תכנית הבניה.
הנוהל הקיים יחודש ויעודכן בהתאם ,ויוצג בפני חברי הוועד.
דחיית ישיבת הועד הקרובה בגלל חנוכה .חברי הועד יתואמו לגבי המועד החלופי.
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