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  31023102לשנת לשנת של מליאת המועצה של מליאת המועצה   66ן המניין מס' ן המניין מס' דיון מישיבה מדיון מישיבה מ  פרוטוקולפרוטוקול

בחדר הישיבות של בחדר הישיבות של   ,,3131::.5.5( בשעה ( בשעה 33102331023.363.36))  התשע"גהתשע"גתמוז תמוז   זזי"י", , שלישישלישיביום ביום   שהתקיימהשהתקיימה

  המועצה האזורית גוש עציוןהמועצה האזורית גוש עציון

 

  השתתפו:

 ראש המועצה -דוידי פרל 

 , תקועסגן ראש המועצה –משה סוויל 

 אלו"ש - עזרא רוזנפלד

 נוקדים –פינטו  תמר

  כפר עציון - אפרים סומך

 מעלה עמוס –פנחס יופה 

 מיצד -אלחנן פרומר 

 מגדל עוז -יאיר כהנא 

 ראש צורים -ה כץ מש

 כרמי צור –בועז קולומבוס 

 נווה דניאל –עמי מקובסקי

 אלעזר –דניאלה וקסלר 

 אלו"ש –רותי ליברמן 

  בת עין -יואב בינט 

 

 נעדרו:

 )הודיע מראש( ההר גיל –אלי דרור 

  קידר – צביקה ראובן

 

 :נכחו

 מנכ"ל המועצה, רועי וולר

 גזבר המועצה, ענבר לוין

 מבקר המועצה, שי צפורי

 

  :על סדר היום

 ניר(.-)כולל חוות דעת משרד בר 9אישור פרוטוקול מליאה מס'  .א

 .היקף לביצועו שיפוצי קיץ, פרויקטים -דיווח  .ב

 .שבביצוע לפרויקטים מימון מקורות .ג

 עדכון והשלמת מסמכים. – 0399-0399שיקום תשתיות בישובים כפריים  .ד

 מדיניות פתיחת גני ילדים.  .ה
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  :0399לשנת  4מס' עדכון תקציב  .ו

 . 933%-הגדלת אחוז משרת רכזת הסעות ל; 933%-ל חוקי עזר פקחהגדלת אחוז משרת 

 הקמת תחנת שיטור קהילתי במועצה.   –עדכון  .ז

 .ב חדשיםמזכירי ישובחירת  –עדכון  .ח

 שונות. .ט

 

 דיון:

 , בישוב תקוע30/6/3102הודעה ועדכון של ראש המועצה על האירוע ביום ו',  3א

 דוידי פרל, ראש המועצה:

של צוות ביום שישי בצהרים, קיבלנו הודעה על תושב, שנפל לבור מים בסמוך לתקוע. 

לחילוץ עות מספר שבמשך  ויחידת החילוץ עציון, עמל , בסיוע993יחידה הישוב, יחד עם 

יצא עם שני ילדיו, לטיול במערת חריטון,  הלל רודיךההרוג. מחקירה של האירוע עלה כי 

  , מעד לתוכו וטבע למוות.מים בורלאחר שניסה לחלץ כדור שנפל לתוך ו

 

וסגן עילות עובדי המועצה, לא רק הקב"ט, פינצ'י הרשלר, אני רוצה לציין לשבח את פ

נהל המחלקה לשירותים חברתיים, אביה קדרי, שהוביל את אלא את מאסף וילף, הקב"ט, 

בין צוות המקל" העברת "הטיפול למול הישוב ולמול המשפחה, בצורה אנושית וראויה. 

קטנים,  פעריםהחירום הישובי, לבין גורמי המועצה היתה, ככלל, טובה. עם זאת, נתגלו 

 ה. , והנושא נמצא בטיפול מנכ"ל המועצוהבהרה חידוד המצריכים

 

 מומלץ לערוך בדיקה/סקר בטיחות באתרי תיירות. בועז קולומבוס: 

 

 : , ראש המועצהדוידי פרל

 יחד עם נציג הרט"ג. גד כהנא, לביצוע עמותת התיירות, נא להביא בקשה זו למנהל 

 

 ניר(-)כוללת חוות דעת של משרד בר .אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  3ב

 :רועי וולר, מנכ"ל המועצה

ובמצורף אליה חוו"ד של שוקי פדר , 9פרוטוקול מליאה מן המניין מס' הופצו אליכם 

 ממשרד בר ניר. לא נתקבלו הערות או בקשות לתיקונים.

 החלטה: מאושר, פה אחד3

 

 היקף לביצועושיפוצי קיץ, פרויקטים  -דיווח  3ג

דובר על סעיפי . מוסבר כי מ(פרויקטים גדולים -שיפוצי קיץ שנה"ל תשע"ד )הוצגה מצגת 

ההוצאה והפרויקטים העיקריים. בנוסף, בתוך הסכום יש תקציב לשיפוצים קטנים, תיקונים 

 וביצוע רכש.
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 שבביצוע לפרויקטים מימון מקורות 3ד

  –ת עצמיים מקורו

 לש"ח.מ   9                                                                   0390תבר שאושר בסוף בשנת . 9

 מלש"ח  3.9         סה"כ (  9) מתוך במליאה הקודמת אושר שהמועצה תיקח הלוואה. 0

 מלש"ח  3.0   הרחבת מעון יום בכרמי צור , יש סיכום שנקבל מימון ממשרד השיכון . 9

 אושר בהנהלה השתתפות בבניית מעון יביל בקידר שנהרס בסופה,. 4

 מלש"ח  3.9         -כ יישבות והישוב סה"כמהחטיבה להתהשתתפות אנו צפויים לקבל  

 

 .מלש"ח 0סה"כ מקורות שעומדים לרשותנו כ 

לא נוכל לקבל אולם לפני אישור תקציב המדינה  הבטחה ממקורות חיצונייםרצון לסיוע ויש 

 מלש"ח משוער. 0.0-0.9 הבקשה לאישור לצאת לעבודות בהיקף של כ . אותם

 

 :ותלהלן העבודות העיקריות המתוכננ

 

 

 אחריות מהות העבודה שם המוסד ישוב
סכום מאושר 

 לביצוע

כרמי 
 צור

 הנדסה הוספת כיתת מעון מעון יום
₪    

250,000 
איבי 
 הנחל

 גן חדש
בדיקה של בניית כיתת גן משולבת 

 עם כיתת בי"הס מתקוע
 הנדסה

₪      
90,000 

שדה 
 בועז

 יישוב / אמנה בניית מבנה רב תכליתי גן חדש
₪    

150,000 
אלון 
 שבות

 הנדסה הרחבת הגן גן כלנית
₪      

70,000 

 גו שיבולים בת עין
הרחבת הגן , לבדוק חלופות של 

 הצמדת קרוואן
 הנדסה

₪      
40,000 

 כללי
מתקני חצר 
 גנים חדשים

 תפעולי (, ראש צורים4תקוע )
₪    

270,000 

 תפעולי חידוש ציוד בגנים כללי גנים
₪      

70,000 

 תפעולי החלפת חול כללי גנים
₪      

70,000 
גבעה 
 צהובה

 הנדסה סככה לאוטובוסים חט"צ
₪      

70,000 
גבעה 
 צהובה

 הנדסה ספריה חט"צ
₪    

100,000 
גבעה 
 צהובה

 הנדסה כללי אזורי בנים
₪    

190,000 

 סה"כ
 ₪

1,370,000 
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 כיםעדכון והשלמת מסמ – .3102-310שיקום תשתיות בישובים כפריים  3ה

 )הוצגה הודעת משרד החקלאות בעניין שיקום תשתיות(

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

 את לבטל הממשלה החלטת אף , כי, על91/9/0399משרד החקלאות הודיע למועצה ביום 

 שיקום את לממן חלקית הכפר ופיתוח החקלאות שר החליט התשתיות, שיקום פרויקט

 בישובים התשתיות שיקום את המלווה העבודה ועדת כפריים. התכנסה בישובים התשתיות

 אישור את וקיבלו תכנון השלימו אשר בישובים העבודות ביצוע את לאשר כפריים והחליטה

בעניין המועצה, הישוב שבו אושרו העבודות הוא כפר  .מתאים תקציב המשרד, בכפוף לאישור

 עציון.

 

בירור שערך בנושא אדריכל  לאחרמסמכים על ידי המליאה. נדרשנו במכתב להשלים מספר 

חקלאות, ולכן ההשלמה אינה נדרשת, ולפיכך המועצה, הסתבר שהמסמכים היו ברשות משרד ה

 הנושא מועבר אליכם לידיעה בלבד.

 

 מדיניות פתיחת גני ילדים 3ו

 הוצגה טבלת צפי שיבוץ גני ילדים תשע"ד()

 משה סוויל, סגן ראש המועצה:

 9-9ילדים בגילאי  99וך, בכל יישוב בו מבקרים לפחות על פי המינהל הפדגוגי במשרד החינ

מעלות הגן )הגננת, עוזרת גננת  33%ואושר בו גן ילדים, ישתתף משרד החינוך בתשלום של  

 אלש"ח בשנה. 013-והוצאות שאינן שכר(. הסכום עומד כיום על כ

 

)מאושר   99-99  -מ הילדים משלושת הגילאים בישוב הואתתאפשר אם מספר  פתיחת גן ראשון

   49-13  -מ תתאפשר אם מספר הילדים משלושת הגילאים בישוב הוא פתיחת גן שני; על פי תקן(

 הילדים משלושת הגילאים בישוב הואתתאפשר אם מספר  פתיחת גן שלישי; )מאושר על פי תקן(

אים תתאפשר אם מספר הילדים משלושת הגיל פתיחת גן רביעיו ;)מאושר על פי תקן( 19-939 -מ

 .)מאושר על פי תקן(  999-943 בישוב הוא 

 

בשנת  , הוגשה בקשה לגן.ים מספר ילדים מספק, גם אם גבוליהיכן שהיו רשומ במועצה,

שלאחר הפתיחה שלהם, יצאו מהם ילדים, כך שהגנים ירדו נפתחו גני ילדים,  תשע"גהלימודים 

היה חייבים לשלם בגין פתיחת מתחת לתקן. במצב זה, בדיקה של משרד החינוך קבעה שאנחנו נ

 .הגנים הללו

 

 דוידי פרל, ראש המועצה:

מדובר בתופעה, כשהישוב לא מדווח על הוצאה של ילדים מהגן, ומשרד החינוך מעדכן באמצע 

 :סיבותמדובר פה בשתי  או בסוף השנה, כך שאנחנו מגלים פערים בתקציב.
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, השיבוץלפי או , ל הדקה שאחרי לפי הגננתוהחלטה ש, ציבורילגן גן פרטי ולרישום כפול האחת, 

כל זה גורם להפתעות בנושא מספר הילדים ומשבש את השיבוצים וכך  פרטי.לבסוף לגן ללכת 

משפחות צעירות ששוכרות דירות  :תופעת ה"נדודים" ,בנוסף סוף גורר את נושא התקנים.

עיכוב במעבר עקב אי ומתניידות מישוב לישוב ו/או החוצה מהגוש בהחלטה קצרת מועד, או 

  סיום בניית בית.

 

עפ"י הנחייתי, החל מהרישום לשנת הלימודים הקרובה, אנחנו לא מאפשרים רישום של ילדים 

 אלש"ח. 93לגן, ללא הפקדת צ'ק פיקדון בסך 

 

 תמר פינטו: מהכיוון של ההורים, זה מכניס אותם לבעיה. 

 

במקביל, גן פרטי וגן ציבורי, ומקבלים משה כץ: יש הורים שרושמים את הילדים לשני גנים 

 החלטה דקה לפני תחילת השנה, או בתחילת השנה.

 

 משה סוויל, סגן ראש המועצה: 

בגלל פתיחת "גני טרכטנברג" והקמת גני ילדים רבים, נוצרו אפשרויות לרישום. הורים מנצלים 

 את האפשרויות, ורושמים כפול. 

 

ל מנת לשנות את השיטה, שלא להעניש את המועצה בגלל פנינו לשר החינוך, חה"כ שי פירון, ע

 החלטות של ההורים, וכן לאפשר למועצה לגבות דמי רישום.

 

 עזרא רוזנפלד: 

, והתושב כלפי הישוב ? במקום התחייבות האם ניתן לקבל התחייבות של הישוב כלפי המועצה

 של התושב למועצה ישירות ?

 י בקשת הישוב, ולא נפתח גן בסוף ?האם היו מקרים שפתחנו לפ -שאלה שניה 

 

 משה סוויל, סגן ראש המועצה:

 כן, גן בנוקדים. אנחנו נמצה את התהליכים וההתחשבנות מול הישוב.

 

דניאלה וקסלר: האם מי שנרשם לאחר הזמן, יש מחוייבות של המועצה לקחת אותו בתוך 

 הישוב ?

 

  ילד בהסעה, ולהעביר אותו לישוב אחר.. אנחנו יכולים לשים את הלא דוידי פרל, ראש המועצה:

 

 ענבר לוין, גזבר המועצה: 

 )סוקר את צפי הגנים לשנת תשע"ד(.
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קיימות בעיות בתחום המוכר שאינו רשמי, ורצון של הישוב להפרדה על בסיס מגדרי. קיימת גם 

 תב"ע, שכן משרד החינוך אל מאפשר פתיחת גן במקום שאין תב"ע.–בעיה בנושא הקרקע 

 

 י מקובסקי: האם ניתן לפתוח גן שאינו רשמי ?עמ

 

על כל ילד, שלא דרך ₪  933משה סוויל, סגן ראש המועצה: ניתן. המקרה כזה הגן יקבל 

 המועצה. קשה מאד לנהל גן במצב הזה ועם סכומים כאלה.

 

 דוידי פרל, ראש המועצה: 

ינה המשפטית והכלכלית. נביא החלטה מסודרת, בהתייחס אנחנו בודקים את הנושא מהבח

 לפרט ולישוב. בכל מקרה, אנחנו ננסה למצוא פתרון לכל ישוב.

 תקציבית של הישוב.-אנחנו לא נפתח גנים גבוליים, ללא התחייבות כספית

 

 בועז קולומבוס: מבקש להביא החלטה זו לידיעת הישובים, לאחר קבלת ייעוץ משפטי.

 

  -כרגע, המדיניות והפעילות ראש המועצה:  דוידי פרל,

לקדם את מירב הלחץ על משרד החינוך לעמוד בהתחייבויות שלו למרות הירידה של מספרי  .9

 הילדים.

במקומות שמספרי הילדים הם גבוליים והמועצה מבקשת בקשה  –לקראת שנה"ל תשע"ד  .0

שתמומש במקרה שיעזבו לפתיחת גן נוסף היישוב ייתן ערבות למועצה עבור תקן הפעלת הגן 

 ילדים.

 

 תובא הצעת החלטה מסודרת למליאת המועצה, בנושא זה3החלטה: הכיוון מאושר3 

 

  5עדכון תקציב מס'  3ז

 )הוצגה טבלת שינויים בתקציב(

 ענבר לוין, גזבר המועצה:

: המועצה המקומית קריית ארבע התרשמה 933%-ל חוקי עזר פקחהגדלת אחוז משרת  .9

ה כי פקח חוקי העזר של המועצה, יועסק גם אצלה, בהיקף של מהפקח אצלנו, ובקש

משרה. המועצה המקומית קריית ארבע תשתתף במחצית בכל ההוצאות שיהיו לנו.  93%

 בין הגזברים. ,בכתבתקציבי, יש סיכום מסודר בכתב אופרטיבי בין המנכ"לים וסיכום 

יבחן מחדש על ידם באופן , ולאחריו הנושא י99/90/0399הסיכום יעמוד בתוקף עד ליום 

 חיובי. 

 

 ? בין המועצות , מראש,, ולא חלוקה שווה933% משלמים : למה אנחנורוזנפלדעזרא 
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 -העדפנו שכל ההעסקה תהיה על המועצה, ממספר סיבות  רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

רכב ואמצעים אותנו להקצות מחייבת במשרה חלקית, העסקת פקח גם  –תפעולית  .א

ע"י מועצה  מעסיקים ומשופים בגין ההוצאותאם אנחנו  .באופן מלא לוגיסטיים

 החלק היחסי של ההוצאה שלנו קטן. , אחרת

אנחנו רוצים זכות  –הפקח, למועצה האזורית גוש עציון יצירת מחויבות של  .ב

 ראשונים על העסקת הפקח, ולא מעוניינים שמועצה אחרת "תגנוב" אותו.  

וץ בין שתי מועצות, יבצע תיאום מס וכיוצ"ב, יש לו במקום שהוא יר –לפקח נוחות  .ג

 כתובת אחת.

 

 ?ומוכן הוא יודע הפקח מכיר שההגדלה של אחוז המשרה, זמנית ? האם עמי מקובסקי: 

 

 עם אישור המליאה, ייצא בכתב המינוי שיינתן לפקח. רועי וולר, מנכ"ל המועצה: כן.

 

  933%-לת אחוז משרת רכזת הסעות להגד .0

יועץ כלכלי לנושא לאחר בדיקה שנעשתה במועצה, בשיתוף ר, מנכ"ל המועצה: רועי וול

לשפר ניר, עלה שעל מנת -משרד ברשל רווחה וחינוך, מימוש הכנסות ותוכניות עבודה, מ

יש מלש"ח בשנה,  09-העברה של כ –את העבודה למול משרד החינוך בתחום ההסעות 

 משרה. 933%-כיום, ל 93%-המשרה, מיל את היקף מקום להגד

 

 לא היתה תכנית להעביר את המשרה, לחברה לפיתוח גוש עציון ? :ליברמן רותי

 

 ענבר לוין, גזבר המועצה: 

 נושאים פרסונאליים, אבל עקרונית אנחנו רוצים לערוך שינוילא רוצים להיכנס לאנחנו 

נו . התחלבכל הנושאים הכספיים בחינוךולהגדיל התקן שיאפשר טיפול משמעותי יותר 

 . ..בעבודהעם אגף החינוך בנושא הזה

 

שאנו שואפים שימשיכו להתייעל ולשתף  : יחד עם זאת יש להבהיר לחל״פליברמן רותי

   .ל הקשור להצלחת ההסעותפעולה בכ

 

 צבי לייבקוביץעובד ההנדסה, חוזה שכר בכירים, ל 43%אישור  .9

  :, גזבר המועצהענבר לוין

עוזב את המועצה, בשל סיבות כלכליות. לאחר  עובד הנדסה ותיק, אחראי תשתיות,

אגף שכר וכ"א ברשויות המקומיות במשרד מנהל את הנושא למול ארוכות שבחנו 

אחוז משרה בהיקף כזה. העובד עבר מכרז לפני מספר הפנים, עלה שנראה כי ניתן לאשר 

, חודשים, אך העסקתו לא התאפשרה, בשל פערי שכר. עכשיו, עם עזיבת העובד הותיק

    הסיטואציה השתנתה.
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, ומאשרת את ההעסקה: 3102לשנת  5המליאה מאשרת את עדכון התקציב מס' החלטה: 

  בועז קולומבוס, יאיר כהנא(3נמנעים ) 3נגד,  1בעד,  00

 

 הקמת תחנת שיטור קהילתי במועצה –עדכון  3ח

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

שם מול המשטרה, לת, ולאחר מכן פנימיבבדיקה בעבודה לפני מספר שבועות, התחלנו 

 מועצה האזורית גוש עציון. בניין ההקמת נקודת שיטור קהילתית, ב

 

ממוקדת חיזוק הקהילה, הת שיטור, שיטור קהילתי הוא תפיסכמה מילים על הפרויקט: 

המיושמת בשיתוף הקהילה, במטרה להקנות לציבור איכות חיים טובה יותר. בבסיס ו

סוד, לפיה, הידוק שיתוף הפעולה בין המשטרה לבין הקהילה יקל התפיסה עומדת הנחת הי

על זיהוי הבעיות האמיתיות המטרידות את התושבים, וייצור סדרי עדיפויות נכונים 

 לפתרונן, המשתנים פרטנית ממקום למקום.

 

קבלת תלונות ודיווחים מאזרחים שירותי משטרה הניתנים במרכז השיטור הקהילתי: 

טיפול ראשוני בזירה שבה התבצעה ; ול בבקשות אזרחים לאישורים שוניםטיפ ;וטיפול בהם

הפעלת תכניות למניעת פשיעה )כגון ; טיפול באבידות ובמציאות ;עבירה וסיוע לנפגעים

יצירת שיתוף הפעולה בין  ;נוער-ספר בטוח"( ופרויקטים מיוחדים לעולים ולבני-"בית

ם, ארגונים עסקיים וארגונים קהילתיים המשטרה לבין הרשות המקומית, ועדים שכונתיי

אכיפת  ;וקידומו, במטרה לקדם פעילות משותפת למניעת עבריינות ולתרומה לקהילה

טיפול בעבירות  ;עבירות תנועה וטיפול במפגעים תעבורתיים )כתמי שמן וחפצים על כביש(

 -ת בבעליאיכות חיים: הקמת רעש, זיהום אוויר, השחתת מקרקעין, השלכת פסולת, התעללו

ייעוץ והסברה לתושבי השכונה בנושאי מניעת פשיעה ; סיוע בהפעלת מתנדבי המשא"ז; חיים

קהילתיים, למעט מקרי אלימות במשפחה ומקרים ופתרון סכסוכים בין אישיים ; ומיגון

איתור ודיווח אודות אירועים ; שבהם יש נפגעים פיזית, המטופלים על ידי שוטרי התחנה

 משטרתית או עירונית. הדורשים התערבות

 

אינה אפקטיבית במיקומה השיטור הקהילתית,  כיום, תחנתתמונת המצב, נכון להיום: 

ואינה פתוחה לקהל  בצומת הגוש, בתוך מבנה תחנת כיבוי האש. היא אינה נגישההנוכחי 

(, ושיתוף הפעולה עם המועצה ים, אין קבלת קהל אפקטיבית )לדברי השוטרבאופן רציף

ושיתוף פעולה והוסיפה פקח חוקי עזר ופקח בניה, המועצה אישרה חוקי עזר קביל, במנמוך. 

  . והכרחי בין השיטור לבין הפיקוח, הוא חשוב

 

כשאני מסתכל כיום, אני רוצה להגביר את הביטחון ותחושת הביטחון של עובדי בנוסף, 

שתהיה בגבעה  כשאני מסתכל קדימה לעוד שנתיים, אני רוצה -בל יותר חשוב א. המועצה

נוכחות משטרתית משמעותית יותר. כלומר, תנועת רכבי משטרה  -קריית החינוך בהצהובה, 

   וגורמים עם נשק, שיגבירו את הביטחון ואת תחושת הביטחון פה בגבעה.
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וביומיים הקרובים תסתיים הקצתה את אחד החדרים בקראוונים, פינתה והמועצה 

שעות, פעמיים בשבוע, בהן השוטר יקבל  9על  משטרתי. סוכםההשמשה שלו לשימוש 

מחלקות המועצה תכנית עבודה מסודרת עם תוכן . בשאר השעות, של תושבים תלונות

לסיורים משותפים, הקפצות, פעילות חינוך והסברה, וכיוצ"ב. כמו כן הובהרו הרלוונטיות 

ב פקח חוקי העזר נהלי עבודה )אכסנת נשקים, התנהגות, וכדומה(. במסגרת זו, אושר כי רכ

הנדרשים ע"י משטרת ישראל. תאריך שלנו, יהפוך לרכב שיטור משולב, על כל האמצעים 

 לשבוע הבא, ואנחנו נחנוך את המקום בהמשך.ההפעלה נקבע 

 

 ? איך נדאג לא רק להודיע אלא גם לעודד את הציבור להיכרות וגישה :ליברמן רותי

 

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה: 

, התחלנו היום בפרסום באתר האינטרנט הבא )לא הקרוב(ים בגיליון הגושפנקה אנחנו מפרסמ

של המועצה, נתלה שלטים, נודיע לישובים, ונפעל בכל אמצעי על מנת לעדכן את התושבים. זה 

  אינטרס חשוב שלנו, ונשמח לשמוע הצעות בנושא.

 

  עדכון על מזכירי ישוב חדשים 3ט

 מליאה הבאה(עדכון ב –)לא נדון 

 

 ונותש 3י

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

, ייערכו שני טקסי חנוכה במועצה, ע"י שר התחבורה, התשתיות 4/1/0399ביום ה' הקרוב,  .9

ייחנך צומת השיירות, באירוע  9933הלאומיות והבטיחות בדרכים, ישראל כ"ץ. בשעה 

ם נחנוך את כביש הגישה לבת עין. את 90:93משותף עם המועצה המקומית אפרת, ובשעה 

 מוזמנים.

ערוך יום עיון למזכירים, , במרכז מורשת מנחם בגין בירושלים, נ9933בשעה , 9/1/0399ביום  .0

ועדים ומנהלי קהילה, בנושא "ניהול ופיתוח קהילות מצוינות". יום העיון נערך בשיתוף 

 מפע"מ מעלה אדומים והחטיבה להתיישבות.

של התנהלות מזכירויות וישובים,  עיקר יום העיון יעסוק בנושאים תקציביים, במודלים

להתנהלות  והוא יאפשר להכיר את מזכירי הישוב החדשים ולתת לכל המעורבים כלים

  .נכונה

 

 אפי סומך:  

  מפקד משטרת עציון התחלף. מבקש שיופיע בפני המליאה, להיכרות ולסקירה. יש גם תופעה של  

 כבר היו תאונות, והמשטרה לא מבצעת  אופנועים שנוסעים מהר מתחת לישוב ביום שבת בבוקר. 

 שום אכיפה. 
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  רועי וולר                דוידי פרל  

 מנכ"ל המועצה                     ראש המועצה         


