משרד הפנים
משרד הפנים – מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז

לכבוד
גב' הגר פרי-יגור
ראש המועצה המקומית פרדס חנה -כרכור

שלום וברכה,

ט"ו בסיוון תשע"ט
 18ביוני 2019
0600-1070-2019-0060947

הנדון :מבנה ארגוני וריענון כוח אדם במועצה המקומית פח"כ –
פרישת גזבר המועצה מר רן גלר מתפקידו

בתאריך  04.06.2019התקיימה ישיבת עבודה בלשכת הממונה על המחוז בנושא שבנדון בה
השתתפו:
 מר פאיז חנא – הממונה על המחוז
 גב' הגר פרי-יגור – ראש הרשות
 מר קובי אלון – מנכ"ל הרשות
 מר רן גלר – גזבר הרשות
במסגרת הפגישה ניתנה סקירה לנושאים הבאים:
 .1החזון והאתגרים המרכזים של המועצה המקומית פרדס חנה כרכור ובין היתר חשיבות הכנת
מבנה ארגוני וריענון מערך כוח האדם הקיים כאבן בוחן לשנים  2019-2020לצורך השגת
המשימות ,היעדים והתמודדות מיטבית מול אתגרי הרשות.
 .2מערכת הממשקים ויחסי העבודה בין ראש המועצה וגזבר המועצה בתחומי קביעת המדיניות,
התפיסות הניהוליות השונות ,הסמכויות החוקיות ,המחלוקות ופערי הצפיות ההדדיות.
 .3תרומתו המוכחת ורבת השנים של גזבר המועצה בשיפור וייצוב מצבה הכלכלי והגברת
האיתנות הכלכלית של המועצה המקומית פרדס חנה כרכור (מרשות גרעונית לרשות יציבה
ומפותחת).
 .4סיום גזבר הרשות את תפקידו בשנת  2019ודיון בתנאי הפרישה.
פרישת גזבר הרשות  -הדגשי וסיכום הממונה על המחוז:
 .1מועד סיום התפקיד בפועל (סיום יחסי עובד מעביד) :לא יאוחר מ.31.10.2019 -
 .2תנאי פרישה רגילים:
תשלום כל הזכויות המגיעות על פי הדין והכלולים בחוזה ההעסקה בדגש על :
א .ימי חופשה  -ניצול ימי החופשה בהתאם לנהלים המקובלים עד למועד שנקבע בסעיף 1
לעיל לבחירת הגזבר ותשלום פדיון ימי חופש בהתאם ליתרה ימי החופש שלא נוצלו עד
למועד סיום התפקיד (שלא עולה על  55ימים).
ב .הודעה מוקדמת/הסתגלות – תשלום שלושה חודשי הודעה מוקדמת בכסף (בהתאם לשכר
הקבוע) עם סיום התפקיד.

רחוב פל ים  15א' קרית הממשלה חיפה 33095
אתר המשרדwww.moin.gov.il :

טלפון 04-8633421/59 :פקס04-8633423 :
דואר אלקטרוניhonaida@moin.gov.il :

משרד הפנים
משרד הפנים – מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז
 .3חודשי הסתגלות:
לאור הכנת מבנה ארגוני וריענון כוח האדם הרשותי ,תרומת הגזבר רבת השנים ,הוותק הנצבר
( 15שנה) וגילו של גזבר המועצה המתקרב לגיל ה( 50 -כיום בן כ.)49 -
א .הממונה ממליץ לאשר במליאת מועצת הרשות תשלום חד פעמי מקסימלי בגובה עד
 6חודשי הסתגלות נוספים על האמור בסעיף .2ב .לעיל.
ב .הצגת תחשיב עלויות המענק החד פעמי בסעיף .3א .והשלכותיו על תקציב הרשות
(עדכון) באחריות גזבר הרשות המקומית.
ג .החלטת המועצה כפופה לאישור משרד הפנים (אגף בכיר להון האנושי) ומשרד
האוצר (האגף לאכיפת שכר).
 .4עדכון חוזה בכירים בשיעור :5%
הנושא מוכר היטב למחוז ולאגף להון האנושי במשרד הראשי ,והומלץ בעבר על ידי המחוז.
הרשות ביעצה את הנחיית המשרד (תנאי מתנה) ופיצלה בפועל את תפקיד הגזבר והמזכיר
(מנכ"ל להיום).
א .הממונה ממליץ לראש הרשות לאשר העלאה בשיעור  5%לתקופה המקסימלית קרי,
מעת אישור מליאת המועצה ועד למועד סיום הכהונה בסעיף  1לעיל.
ב .הצגת תחשיב לעלויות השכר לכל שנה בנפרד לאורך כל התקופה (נטו ,ברוטו ,עלות
מעביד) באחריות גזבר הרשות המקומית .
ג .השלכות גובה עלויות השכר על תקציב הרשות וחובת עדכונו יוצגו לראש הרשות.
ד .אישור עדכון שיעור חוזה בכירים ב 5%-לשנת הכספים הנוכחית  2019כפוף לאישור
משרד הפנים ,עדכון לשנים קודמות (רטרו') כפוף לאישור משרד הפנים והאוצר.
 .5תקופת מעבר והיערכות הרשות לקראת מועד סיום העבודה:
א .הרשות תפעל לצאת למכרז לאיוש המשרה בהתאם לנהלים לא יאוחר מ.30.08.2019 -
ב .גזבר הרשות יוציא מכתב להסכמה ליציאה למכרז בתקופת כהונתו ולא יאוחר מ-
.31.10.2019
ג .האצלת סמכויות הגזבר לסגנית ו/או לעובד אחר יתבצע מיידית עם חתימת ההסכם ויועלה
לאישור מליאת המועצה הקרובה עד לאיוש המשרה בפועל.
ד .נושאים במחלוקת יוכרעו על ידי מנכ"ל הרשות.
 .6הערכת עובד:
מכתב המלצה וטקס פרידה ממלכתי לגזבר הרשות באחריות מנכ"ל המועצה.
 .7בקרה ומעקב  :מר קובי אלון – מנכ"ל המועצה לא יאוחר מ.30.06.2019 -
בכבוד רב,

פאיז חנא ,רו"ח
הממונה על מחוז חיפה
העתק:
גב' גלית וידרמן – ראש אגף בכיר להון האנושי ברשויות המקומיות ,משרד הפנים
גב' רוממה תמאם – מנהלת תחום שלטון מקומי ,מחוז חיפה
מר אלון קובי – מנכ"ל המועצה המקומית פח"כ
מר רן גלר – גזבר המועצה המקומית פח"כ

רחוב פל ים  15א' קרית הממשלה חיפה 33095
אתר המשרדwww.moin.gov.il :

טלפון 04-8633421/59 :פקס04-8633423 :
דואר אלקטרוניhonaida@moin.gov.il :

פרוטוקול ועדת ביטחון 01/19
משתתפים:
חברי ועדת ביטחון:
אורי פרץ – יו"ר הועדה
יעקב צדקה – חבר ועדה
יוני חכימי – חבר ועדה
עמיקם הרפז – נציג ציבור
גדעון טימור – נציג ציבור
רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה
יעקב סלוים – קב"ט המועצה ומנהל מח' ביטחון
ראש המועצה
מפקד תחנת משטרת חדרה
בת שבע תורג'מן – ממונה על שירותי החירום במועצה

מהלך הישיבה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

.9

בתאריך  10בינואר התכנסה ועדת ביטחון הראשונה לשנת .2019
בישיבה נכחו חברי הוועדה.
נעדר מהישיבה (הודיע על היעדרותו דקות ספורות לפני הישיבה) נציג משטרת חדרה.
לוועדה הוזמנו נציגים מתושבי שכונת רמז הסובלים מגל פריצות מתמשך וגילויים של אלימות
ופשיעה.
בפתח הישיבה הוצגו חברי הוועדה.
יו"ר הוועדה סקר את הנושאים על סדר היום ואת סדר עבודת הוועדה מעתה ואילך.
קב"ט המועצה העביר סקירה של הנושאים הבאים:
א .תמונת המצב הביטחונית במושבה.
ב .אבטחת מוסדות חינוך.
ג .הערכות המועצה לחירום בדגש על פעילות משותפת עם פקע"ר ,ציוד ,מוכנות המקלטים
ועוד.
ד .יחסי הגומלין עם משטרת ישראל ,פקע"ר וגורמי ההצלה האחרים.
התקיים דיון בנושא גל הפשיעה הגואה בשכונת רמז.
נציגי התושבים שטחו בפני הוועדה את עוצמת הפשיעה ברחובות בהם הם מתגוררים ונתנו
דוגמאות מתחום הרכוש ,האלימות ,הפרת הסדר הציבורי והסמים!
כמו כן הלינו על אזלת ידה של המשטרה בטיפול בתלונותיהם הרבות והממוקדות.
בדיון הציג חבר המועצה טל דנטס את עיקרי הדברים מפגישתו עם מפקד משטרת חדרה אשר
הבטיח להעצים את פעילות התחנה כבר בימים הקרובים באזור בפעילויות סמויות וגלויות.
גזבר המועצה ציין את חשיבות הוועדה לקידום נושאי הביטחון במושבה וציין שהוא ממליץ

לקדם את נושא היטל השמירה כחלק מהיכולת של המועצה לשפר את שירותיה בנושא.
חברי הוועדה ציינו שלמדו רבות מהסקירה של קב"ט המועצה על נושאים שלא היו
.10
מוכרים להם עד כה.
סיכום יו"ר הוועדה:
.11
א .ראשית מברך על הנוכחות היפה ועל רצינות הדיון.
ב .בנוגע לנושא המרכזי שעלה בוועדה:
 )1ראשית אסור לנו לשכוח שהאחריות הישירה לטיפול בגל הפשיעה הגואה הינה של
משטרת ישראל .הוועדה קוראת למשטרה לממש את אחריותה ולפעול בנחישות
ובאינטנסיביות למגר את התופעות שצוינו על ידי התושבים במידי!
 )2הוועדה תפעיל לחץ ותעקוב אחר הנושא מקרוב על מנת לוודא שאכן המשטרה פועלת
כמובטח ומגבירה את האכיפה בשכונה .יו"ר הוועדה יפעל באופן אישי מול מפקד
תחנת חדרה.
 )3מאז קיום הישיבה הח"מ שוחח עם מפקד משטרת חדרה וכן עם רכז המודיעין ,פרטי
השיחה הועברו לנציג התושבים בע"פ.
 )4שיטור עירוני – בכוונת המועצה להוציא אל הפועל שיטור עירוני שיפעל במתכונת
משולבת של פקחי המועצה יחד עם שוטרים .הנושא נמצא על שולחן דיוני התקציב
ב ימים אלו וכשיאושר ניתן יהיה לצאת לדרך .מהלך זה יביא בהכרח לנוכחות
משמעותית יותר של כוח שיטור וכן גמישות תפעולית של המועצה להכוונת מאמצי
השיטור בהתאם לשיקול דעתה.
 )5יו"ר הוועדה מזמין את תושבי המושבה בכלל ואת תושבי שכונת רמז בפרט להתארגן
במשמרי שכונה התנדבותיים והמועצה תיתן לכך גיבוי ועדיפות מול משטרת ישראל.
הניסיון מלמד שלהתארגנות זו יש השפעה ישירה ומידית על רמת הפשיעה.
 )6הח "מ יקדם את נושא היטל השמירה בדיוני התקציב המתגבשים בימים אלו ורואה בכך
מנוף נוסף לחיזוק תחושת הביטחון של התושבים.
ג .הוועדה תתכנס אחת לרבעון ,חברי הוועדה מוזמנים להעלות נושאים לסדר יום באמצעות
קב"ט המועצה.

בברכה,
אורי פרץ
חבר מועצה
ויו"ר ועדת ביטחון

פרוטוקול ועדת ביטחון 02/19
משתתפים:
חברי ועדת הביטחון:
אורי פרץ – יו"ר הועדה
יוני חכימי – חבר הועדה
עמיקם הרפז -נציג ציבור
גדעון טימור – נציג ציבור
יעקב סלוים – קב"ט המועצה ומנהל מחלקת ביטחון.
נעדרו מהישיבה –
יעקב צדקה – חבר הועדה
רן גלר – גזבר המועצה
נציג משטרת חדרה (פעם שניה)

מהלך הישיבה:
 .1בתאריך  1במאי התכנסה ועדת הביטחון השנייה לשנת העבודה .2019
 .2בישיבה נכחו חברי הועדה למעט הנעדרים כפי שמצוין למעלה .נציג משטרת חדרה
נעדר שוב ללא הסבר זאת לאחר שגם בוועדה הקודמת ביטל את הגעתו ביום הועדה.
הח"מ רואה בכך זלזול בוועדה ובחבריה ,ומתכוון לשוחח על כך עם מפקד תחנת חדרה.
 .3בפתח הישיבה בוצע מעבר על פרוטוקול הישיבה הקודמת:
א .נושא הפשיעה בשכונת רמז – מקיום הועדה הקודמת התקיים סיור בשכונה יחד
עם נציגי התושבים בהובלת ראש המועצה וחברי המועצה קב"ט המועצה ואחרים.
במסגרת הסיור סיכמה ראש המועצה על התקנת מצלמות באזורים המועדים
לפורענות ואלו אכן הותקנו לפני חג הפסח .יש להמשיך ולעקוב על התפתחויות.
נמשיך להפעיל לחץ על משטרת חדרה לפעול ביתר נחישות אל מול גל הפשיעה
בשכונה.
ב .שיטור עירוני – בתאריך  14/5אמור להיחתם ההסכם עם משטרת ישראל והמשרד
לבט"פ להפעלת השיטור העירוני שכולנו מצפים שיגביר את הנוכחות המושבה ויביא
לשיפור משמעותי בכל הקשור לאכיפה ,הרתעה ומניעת פשיעה.

 .4נתוני פשיעה  2018בפרדס חנה כרכור  -חבר הוועדה עמיקם הרפז הציג בפני חברי
הועדה את נתוני הפשיעה לשנת  2018מתוך נתוני המשטרה .הנתונים הוצגו גם
בהשוואה לערים דומות לפרדס חנה כרכור בגודל ובדרוג הסוציואקונומי.
הנתונים מציגים תמונה עגומה ביותר בהם פרדס חנה – כרכור "מככבת" מבין ההערים
שנלקחו לצורך ההשוואה והדבר מעיד בעיקר על אכיפה משטרתית נמוכה מאוד ביחס
לגודל המועצה ומספר התושבים.
בכוונתי לפעול בנושא מול מפקד משטרת חדרה להעמיד אותו על חומרת המצב ולדרוש
תוכנית אשר תביא לצמצום ומיגור אירועי הפשיעה.
בכוונתי להביא את הנושא לישיבת הנהלת המועצה על מנת לדון ביתר המרכיבים מלבד
פעילות משטרתית שיתרמו אף הם לצמצום אירועי הפשיעה (שיטור עירוני ,עיר ללא
אלימות וכו')..
הנתונים כפי שהוצגו מצורפים בקובץ נפרד.
 .5אירועי יום העצמאות – קב"ט המועצה ,יעקב סלוים סקר בפני חברי הועדה את
ההיערכות לאבטחת כלל האירועים העומדים בפתחנו.
 .6מרכז הפעלה יישובי – הח"מ רואה בדאגה רבה את המצב בו מרכז ההפעלה היישובי
אינו כשיר לאור נוכחות הוועדה לתכנון ובנייה .קב"ט המועצה עדכן שגם מועד המעבר
למרכז תבורי של משרדי הוועדה עדיין אינו ברור.
הח"מ יפעל בנושא על מנת לקצר את המועד בו המרכז יחזור לייעודו המקורי.
במקביל קב"ט המועצה ירענן את תיק המרכז ירענן את הנדרש ויציגו לח"מ בפגישה
נפרדת על מנת להתארגן מבעוד מועד להשבת המרכז לכשירות.

בברכה,
אורי פרץ
חבר המועצה
ויו"ר ועדת הביטחון

