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ישיבת מועצה דתית – פרוטוקול מספר 4/2018
חברי המועצה הדתית :אוראל להב ,יוסי מוסרי ,רונית תורג'מן ,שלום זבולונוב.

נוכחים:

על סדר היום:


אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מיום 6.5.18



אישור תקציב 2018



מכרז  1/2017שיפוץ מקווה הנשים -עדכון ,סיור במקום והיערכות לטקס
חנוכת המקווה.



שאילתות



שונות

אוראל להב:

ערב טוב לכולם.
תעברו בבקשה על פרוטוקול הישיבה הקודמת  ,נאשר אותו ,ואח"כ נעבור להצבעה
על התקציב ואעדכן בכמה נושאים.

רונית תורגמן:

מה קורה באמת עם הסיפור של רבקה הבלנית?

אוראל להב:

אעדכן בהמשך הישיבה.
יש נהלים בכל ארגון כשמדובר בתקינה קבועה כמו מזכירת המועצה  ,כמו אב בית
קבוע כמו בלנית קבועה יש וועדת מכרזים של כח אדם.
כשמדובר במשרות זמניות אזי איוש משרות זמניות נתון להחלטת יו"ר המועצה ואגף
משאבי אנוש במשרד הדתות.

יוסי מוסרי :

של כמה זמן?

אוראל להב:

לא קשור כמה זמן ,לגבי אותם עובדים זמניים שציינת כמו יצחק דרימר
לדוגמא הוא לא עבד  3חודשים ולא קיבל על כך שכר הנושא מוסדר במסגרת הסכם
העבודה .בימים אלו הוא נקרא למלא חלק מהזמן של אב הבית הקבוע .יש עבודות
זמניות כמו פינוי חדר והכנה של המקום  ,הוא עובד עפ"י שעות ,יש חודשים שהוא
מקבל  8שעות ,פעם  20שעות זה בהתאם לשעות .
יש חודשים שהוא לא מקבל תלוש ,יש הסכם מיוחד שהוכן ע"י היועמ"ש.

אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת  :פרוטוקול הישיבה עבר פה אחד.
כעת נדרשים להצביע על התקציב ,ולמה רק עכשיו  ,כי בסופו של דבר רק לפני שבוע
משרד הדתות הודיע על סכומי ההקצבה.
פחות או יותר ידענו אותם אבל כעת זה רשמי.
ההקצבה של אזור היא  ₪ 1,980,000זה ההקצבה לשנת  2018זה כולל גידול
בגלל סעיפי הפנסיה של הרב המקומי שפרש לגמלאות והפרישה של זכריה ז"ל
התקציב נעשה ע"י החשב המלווה בשיתוף הנה"ח ,עברנו עליו בישיבה הקודמת.
יוסי מוסרי:

איך מתקדם עם הגב' רוזנטל?

אוראל להב:

כמו שאמרתי לכם היה עיוות בהתנהלות במשך שנים ארוכות ,לצערנו זה עניין שצריך
לטפל בו ,כל סכומי עלות הפרישה שלה זה משהו כמו  ₪ 40,000בסופו של דבר
אף אחד לא הפריש לה כלום לקופות לכן ביקשתי מהמנכ"ל באותו יום שהוא היה
אצלנו שיכניס לנו בתמיכת רזרבת השר את עלויות הפרישה שלה ,ואני מקווה שייקחו
את זה בחשבון.
היא מקבלת תלוש וכל עובד שקיבל תלוש היה צריך להפריש לו  ,וכרגע צריך
להתמודד עם מצב נתון שבו העובדת הועסקה מבלי שהופרשו לה התגמולים
הרלוונטיים.
ככל הנראה נפרוש את תחשיב הפרישה שלה ל 20 -תשלומים ובע"ה נקבל החזר על
רוב הסכום ממשרד הדתות בתמיכת רזרבת השר.
היא תפרוש בדצמבר .2018

רונית תורג'מן:

מה עם רבקה?

אוראל להב:

דיברנו על זה בישיבה הקודמת וזה לא נכון שהיא תמשיך להיות בלנית במקווה
החדש ,היא כבר עייפה.
יש לנו כרגע מגבלה להוציא מכרז לקליטת עובד ,ולכן מה שנעשה נקלוט בחורה
בשם איילה אמירוב על תקן מ"מ בלנית ,היא בסדר  ,היא מודעת שהיא נכנסת
לתקופה זמנית בלי שום התחייבות ,בעוד חצי שנה נוציא מכרז בצורה מסודרת,
ותוקם וועדת מכרזים.
היא תעבוד משרה חלקית ,הרצון הוא לחסוך עלויות ,כי בסופו של דבר רבקה ישבה
על תקן של משרה מלאה  156שעות חודשיות.
אתם מבינים שהיא לא נתנה  6.5שעות ביום ,היא נתנה  3שעות ביום וגם זה היינו
צריכים לרדוף אחריה שתעשה את השעות.

בע"ה לאחר תקופת ניסיון של חצי שנה ,נכנס וועדת מכרזים  ,קול קורא הכל עפ"י
הנחיות חוזרי המנכ"ל ונבחר בלנית קבועה .נכון לנקודת הזמן הנוכחית גב' אמירוב
תיקלט כמ"מ ולגביה ישנם המלצות ותעודת לימודיי בלנית וזאת לצד חוות דעת
מהשטח שמחמיאות לתפקודה בעת ששימשה מ"מ של גב' חזיזה.
רונית תורג'מן:

היא תעבוד  7ימים בשבוע?

אוראל להב:

לא היא תעבוד  6ימים ותהיה ממלאת מקום נוספת של יום אחד ,אסור להעסיק עובד
 7ימים .

רונית תורג'מן:

מי הממלאת מקום שתהיה?

אוראל להב:

זה אני עוד לא יודע.

רונית תורג'מן:

איפה עומד העניין של רבקה?

אוראל להב:

יש מכתב שחתמנו שהיא פורשת בתאריך  31.8.18אין לה כרגע ימי חופשה בכלל
מה שכן יש לה ימי מחלה בהיקף של  ₪ 70,000וזה משהו שצריך לשלם לה ,
נפרוש לה ב 12 -תשלומים ,ונגיד למשרד הדתות שיתנו לנו ברזרבת השר.

יוסי מוסרי:

כל העניין של התקנים כבר נסגר?

אוראל להב:

זה נלקח בתקציב.
התקציב נותן ביטוי לפרישה של הרב כהן.
השיפוץ של המקווה עתיד להסתיים ב –  , 10.8.18הרצון להיכנס לתקופת הרצה
כבר לפני ולהתחיל שיפוץ במקווה גברים ,כך שלפני ראש השנה גברים יתחילו
לטבול.
אנחנו עושים הכל כדי שהפרויקט יהיה ברמה גבוה.
חשוב מאוד שתהיו בכנס הפתיחה בתאריך  17/8/18עד כאן סקירה ומענה
לשאלותיכם.
הערות על התקציב? אוקי לעניין התקציב  ,סה"כ התקציב הוא סביר והוא העלה את
הארגון הזה למקום קצת יותר טוב.
אני עובר להצבעה.
תקציב המועצה הדתית לשנת  2018עבר פה אחד.
חברים הישיבה נעולה.

