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משתתפים:

יוחאי דמרי
ראובן טל
מיקי הראל
אתי אדרי
הדר בן גרא
אלישבע רוזנפלד
שלמה פריינטה
שוש אדר
יאיר שנייד
ארי אודס

-

ראש המועצה
חבר מועצה – בית חגי
חבר מועצה  -תלם
חבר מועצה  -שני ליבנה
חברת מועצה – מצדות יהודה
חברת מועצה  -כרמל
חבר מועצה  -אדורה
חברת מועצה – שמעה
חבר מועצה  -סנסנה
חבר משקיף – עשהאל

חסרים:

רועי גולדשמידט
שמוליק צביאל
ישי גבאי
איתמר קינד
נעם חן
רפי קדוש

-

חבר מועצה – עתניאל
חברת מועצה  -מעלה חבר
חברת מועצה – אשכולות
חבר מועצה  -סוסיא
חבר מועצה  -מעון
חבר מועצה  -טנא עומרים

נוכחים:

אלירם אזולאי
אריק דאובה
רפי וורצמן
דוד סגל
חיליק גוטמן

-

מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
מנהל אגף שירותים חברתיים
מבקר
מנהל אגף החינוך והמתנ"ס

אריאלה בר

-

חוות יתיר
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ריכוז החלטות
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  61/5מיום 6/151/3
 .1דיווח/יוחאי

-

דיווח על שינויים בכח האדם במועצה

א .אריק מסיים את עבודתו לאחר  11שנות עבודה ,בשם מליאת המועצה אנו מודים לאריק על מסירות
ארוכת שנים ,מקצועית ואישיות שחיברה רבים להר חברון .במהלך החודש תתקיים ועדת בחינה
לבחירת גזבר חדש .ההערכה היא שכניסת הגזבר החדש תהיה במהלך חודש יולי או אוגוסט.
ב .יוחאי סביון נבחר למנהל משאבי אנוש ,נאחל לו בהצלחה.
ג .בקרוב יצא מכרז למנהל יחידת נוער במקום יוחאי סביון.
ד .כמו כן מנהל מוקד במקום אלחנן בהתאם לתכנית השנתית שאושרה .
ה .ניהול מח' תשתיות ממשיך להיעשות עלי ידי עוזי בכר כמ"מ.

 -פסטיבל הדובדבן

היה מאד מוצלח ,רוב המשתתפים היו מחוץ להר ,הערכת משתתפים כ 11,111-איש.
קיבלנו הרבה פרגון על אירועי יום העצמאות שהיו השנה מושקעים ומאורגנים ברמה גבוהה.
הגיעו כ 0,111-איש לחניון צה"ל.

-

אבטחת מוס"ח – טרם החלה עבודת מטה בנושא אבטחת מוס"ח בקרוב נתכנס.

 .2סקירה מח' לשירותים חברתיים  +דיון גיל הזהב בהר חברון
רפי וורצמן – מנהל מח' שירותים חברתיים:

רפי הציג את עבודת מח' שירותים חברתיים (מצ"ב מצגת).
השנה ישנה סכנת סגירה לתכנית תעסוקה לרווחה שממומנת ע"י משרד הרווחה.
יתקיים פרסום נרחב לתושבים הנזקקים לתכנית  ,על מנת להרכיב קבוצה שתמשיך את התכנית.
פרסום של תכניות של מח' שירותים חברתיים ומרקם דרך המדיה הדיגיטאלית.
יוחאי מודה לרפי על שנים רבות של עבודה מסורה ומקצועית בשם מליאת המועצה.
אתי אדרי – מבקשת לתת מיקוד בטיפול באלימות בהסעות.
יוחאי – בקרוב תיכנס לעבודה רכזת מוגנות בהסעות ,בשלבים אחרונים של קליטה לעבודה.

תכנית אב לקשישים בהר חברון
המלצה לצרף נציגי מליאה שיצטרפו לוועדה לתכנית אב לקשישים בהר חברון – שוש אדר ואלישבע
רוזנפלד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הצטרפות שוש אדר ואלישבע רוזנפלד לתכנית אב לקשישים

 .6דיון  65שנה להר חברון וכן  55שנות התיישבות ביהודה ושומרון.
יוחאי  -הציג רקע ורצון לציין את אירועי  53שנה להקמת הר חברון ,וכן  31שנות התיישבות ביו"ש.
אלישבע – המטרה היא להגביר מודעות למורשת הר חברון.
הדר – לשלב אירועים קטנים בישובים ובסופם אירוע שיא .מציעה תמונות מספרות בישובים.
למנף דברים ייחודיים של ההר.
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מיקי – המטרה היא גאוות יחידה .צריך שהאירועים ימנפו את הקליטה.
ראובן – האירועים צריכים לחבר אנשים מחוץ להר לתוך ההר ,פחות להתרכז בגאוות יחידה .מציע שיתוף פעולה
עם חברון וקרית ארבע.
שוש – מציעה להקים ועדה לנושא.
ארי – כל האירועים צריכים להיות מוכוונים לקליטה וגאוות יחידה .המיתוג של חבל יתיר מסתבר כהצלחה .זו
הזדמנות לחשוב על מיתוג מחודש למועצה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר הקמת ועדה לאירועי  65שנה.
ולגיוס פרויקטור להוצאה לפועל של תכנית הועדה.
 .4אישור תקציב מתנ"ס 25/3
חיליק הציג את עיקרי התקציב של המתנ"ס ,הנהלת המתנ"ס אישר את תקציב  .6111המליאה נדרשת
לאשרר את תקציב המתנ"ס.

החלטה :אושר פה אחד לאשר את תקציב  25/3מתנ"ס הר חברון.

.5

תב"רים
תב"רים חדשים
מס' תב"ר

סכום תב"ר
בש"ח

נושא

מקורות

/331

גן ילדים באשכולות

/,555,555

משרד החינוך

/365

פעולות לבטיחות בדרכים 25/3

20,655.55

 26א"ש – משרד התחבורה
 -₪ 5,655קרן פיתוח

/36/

הקמת מבנים יבילים בי"ס דביר

65,555

משרד החינוך

/362

 6גרורי כבוי אש

15,555

/366

סקר נכסים 25/3

/55,555

 45א"ש – מ.הפנים
 45א"ש – מ.הבטחון
משרד הפנים

/364

מערכת  GISל 25/3

/24,555

משרד הפנים

/365

כלי אצירה ומסתורי אשפה 25/3

/55,555

משרד הפנים

/363

שיקום מתקני משחקים 25/3

/55,555

משרד הפנים

/366

מכונות טיאוט לישובים 25/3

/55,555

משרד הפנים

הגדלות תבר"ים
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תב"ר

נושא

/505

שיפוץ מחנה
זמני תלם
תשתיות
למבנים זמניים
לקליטה

/626

סכום התב"ר
המקורי
בש"ח
/,455,555
/,560,504

סה"כ כולל
מקורות התב"ר הגדלה ב-
הגדלה 1
1
המקורי בש"ח
(הקטנה)
(הקטנה)
/,452,01/
2,01/
מ.השיכון
תושבים
/,531,22/
חטיבה להתיש 6/,/66
קרן פיתוח

מקורות
הגדלה ( 1הקטנה)
קרן פיתוח
קרן פיתוח

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את כל התב"רים

.3

שונות
א .חוות תחיה
אריאלה מחוות יתיר הציגה את המצב הקיים בחווה של גירעון כספי גם לאחר  11שנות עבודה .החווה
משרתת כ 161-ילדים מהר חברון .במידה ויהיו תכניות קבועות החווה תוכל להחזיק את עצמה.
החווה זקוקה לכ 111-א"ש בעבודה על מנת לאזן את התקציב ולהמשיך להחזיק את החווה.
יוחאי המועצה תבחן אפשרות סיוע וחיבור לרשויות סמוכות .הוטל על אלון לרכז עבודת מטה עם
מחלקות המועצה ועם אריאלה.
ב .סיוע שכונת יאיר בסוסיא–

החלטה :המליאה מאשרת פה אחד להקצות  55אש"ח בשנה לשכונת יאיר בסוסיא.
ג .שכר מנכ"ל
משרד הפנים אישר עדכון שכר מנכ"ל המועצה ל 01%-שכר בכירים.

החלטה :המליאה מאשרת פה אחד עדכון שכר מנכ"ל ל 15%-שכר בכירים מיום /151/3
בהתאם לחוזר שכר בכירים של משרד הפנים.
ד .מח' הגביה
שוש אדר – שירות במח' גביה תוספת כח אדם – יוחאי מעדכן שהוכנה עבודת מטה ביחד עם אריק ועם
עובדות הגביה ואנו בוחנים באופן חיובי את העניין.
רשם :אלירם אזולאי
_____________
אלירם אזולאי
מנכ"ל

____________
יוחאי דמרי
ראש המועצה
העתק :אבנר כהן – ממונה על הישובים היהודים ביו"ש מש' הפנים.
גולן שמואל – מנהל החטיבה ביקורת הרשויות מש' הפנים.
חברי מליאה
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