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מבוא
השלטון הדו רבדי ומקור הסמכויות
השלטון המקומי בישראל מופקד על מתן שרותים מוניציפליים וממלכתיים לתושבי מדינת ישראל.

לשלטון המקומי במרחב הכפרי ,בדומה למועצה האזורית מטה בנימין ,מאפיינים ייחודיים שהבולט בהם
הוא המבנה השלטוני הדו-רבדי :הרובד האחד הוא המועצה האזורית שבתחום שיפוטה מצויים הישובים,
והרובד השני הוא הוועד המקומי של הישוב.

הוראות החוק מעניקות סמכויות שלטוניות למועצה המוסמכת לטפל ולפעול בכל עניין הנוגע לשרותים
מוניציפליים לתושבים בתחום המועצה האזורית ,ואילו לוועד המקומי ,בתחום הנהלתו ,סמכויות רק ככל
שאצלה לו המועצה על פי החלטתה.

ברוב הישובים פועלות אגודות שיתופיות להתיישבות .בחלק מישובים אלו מנוהלות אגודות אלו על פי
עיקרון של "זהות וועדים" המסמיך את חברי ועד האגודה השיתופית לכהן גם כחברי הוועד המקומי של
הישוב.

לצורך הנוחות ייעשה שימוש באמנת יחסי גומלין זו במונח "וועד" .במונח זה ייכללו כל האפשרויות
של הניהול הקיים בישובים ,ובכלל זה גם הסכמים מקומיים לרכישת שרותים ולהפעלת עובדים.

ברבות השנים חלו תמורות רבות באופן ניהול הישובים .תרמה לכך לא מעט השונות בין הישובים ,שחלקם
מנוהלים ע"י אגודה וחלקם מנוהלים ע"י וועד מקומי ללא אגודה או לצידה .מטבע הדברים השפעת שינויים
אלו לא היתה אחידה ,וכתוצאה מכך התפתחו צורות שונות של דפוסי ניהול ומודלים שונים של מערכות
יחסים בין המועצה לישובים.

3

אמנת יחסי גומלין מועצה  -ישובים

הוראות החוק המסדירות את דפוסי פעילותם של המועצות האזוריות ושל הוועדים המקומיים לא הותאמו
כנדרש לשינויים ולתמורות הרבות שחלו במגזר ייחודי זה .תמורות אלו יצרו הבדלים בחלוקת הסמכויות
והתפקידים בין הרבדים וניתנו פרשנויות גמישות.

כתוצאה מכך גם נפגעת יכולתם של המועצה והישובים למלא את תפקידם ביעילות ועל פי כללי החיסכון
והמינהל הציבורי התקין .בהעדר הוראות ברורות לגבי חלוקת החובות והמשאבים נוצרים במקרים רבים
כפילויות וסתירות ,וכן נותרים תחומים שאינם מטופלים ע"י אף אחד מהרבדים.
)עובד מתוך דו"ח הוועדה לקביעת מעמדו וסמכויותיו של הוועד המקומי במועצה האזורית ,בהוצאת משרד הפנים(.

הנאמנות ה"כפולה"
ההצדקה להקמתם של אוטונומיות ניהוליות בישובים עצמם וביזור הסמכויות המוטלות על המועצה ,מקורה
בהיבטים דמוקרטיים וארגוניים כאחד .כפי שהשלטון המרכזי )הממשלה( אינו יכול לספק שרותים איכותיים
המותאמים לצרכים מקומיים ,כך גם המועצה איננה יכולה לספק את כל השרותים באיכות גבוהה
ובהתאמה לצרכים המקומיים .לכן פותחה מעין "רשת סניפים" המבוססים על המנהיגות המקומית.

לועדים המנהלים את הישובים שלושה תפקידים מרכזיים:
 .1שמירה על הדמוקרטיה ע"י מתן ביטוי וייצוג האינטרסים המקומיים.
 .2אספקת שרותים מוניציפליים במקרים שעדיף לתיתם ע"י עובדי הישוב או במקרים שהמועצה
איננה מספקת שרותים אלו.
 .3אכיפה של חוקים ומדיניות מועצתית היכן שסמכויות אלו הואצלו ע"י המועצה.

ייחודה של הנהלת המועצה הנבחרת ושל הנהלות הישובים הוא בכך שהעומדים בראשן הם שליחי ציבור
שנבחרו באופן ישיר ודמוקרטי .על רקע העוצמה והסמכות להנהיג ,הנובעות ישירות מהציבור ,מתמודדות
המועצה והנהלות הישובים עם נאמנות כפולה היוצרת מתחים ומאבקים מתמשכים.
אנשי המועצה מחוייבים ,מחד ,כלפי התושבים ,ומאידך כלפי הממשלה שאת מדיניותה עליהם ליישם ,והם
אף משמשים כקבלני משנה המספקים שרותים מטעמה.
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הנהלות הישובים אף הן מחוייבות ,מחד ,כלפי התושבים ,ומאידך כלפי המועצה שאת מדיניותה עליהם
ליישם ,והם אף משמשים כקבלני משנה המספקים שרותים מטעמה.

יחסים קונפליקטואליים אלו מובנים בעבודת המועצה והישובים כמו גם בעבודת המועצה ומשרדי
הממשלה .מתח זה עלול להיות מנוצל לרעה ולהקשות על התפקוד ועל השגת המטרה המשותפת לטובת

איכות חייו של תושבי הרשות ומדינת ישראל ,אך בניהול נכון ותוך שיתוף פעולה נבון ,עשוי להיטיב את
השגת המטרה ,תוך בקרה ושליטה נאותים.
)עובד והותאם מתוך המדריך לועדה הממונה ברשות המקומית ,בהוצאת משרד הפנים(.

העצמת הישובים
ראש המועצה האזורית מטה בנימין ומנהליה דוגלים בהעצמת הישובים באמצעות האצלת סמכויות.
תפיסת עולם זו מתבססת על הניסיון הרב שנצבר בהתיישבות ,הקובע כי הניהול העצמי התקין מביא לידי
חוסן אישי ,משפחתי וישובי ,וחוסן זה הוא המניע את התפתחות הישובים טוב יותר מכל מערכת מרכזית,
טובה ויעילה ככל שתהיה .העצמת הישובים מתבטאת במתן אוטונומיה ניהולית ככל שניתן תחת בקרה
מרכזית של המועצה.
לאור השקפת עולם זו מתעצם הצורך בהגדרת חלוקת הסמכויות והתפקידים בין המועצה לישובים.
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אמנת השרות
אמנת יחסי גומלין זו הוכנה במשך מספר שנים ,בשיתוף עם וועד מזכירי הישובים ,מנהלי המחלקות
והמדור לעבודה קהילתית.

אמנת יחסי הגומלין נועדה להבהיר ולהסדיר את חלוקת הסמכויות בין המועצה לישובים עד כמה שניתן,
עקב השונות הרבה בין הישובים.

אמנת יחסי גומלין זו איננה מסמך משפטי מחייב והיא כפופה להוראות החוק .כל האמור בה נועד להבהיר
ולהסדיר סמכויות ,חובות וזכויות ,באופן שיאפשר ניהול מערכות יחסים בין הישובים למועצה כך שהתושב
ידע אל נכון להיכן עליו לפנות בכל צורך בקבלת שרות מוניציפלי.

במידה ולא נאמר במפורש הרי שחובות המועצה כפופים באופן טבעי לאילוצי התקציב ,לדגשים
השנתיים והרב שנתיים ולסדרי העדיפויות המועצתיים בין הישובים.

כמתבקש מנסיבות החיים המשתנות ,תעודכן ותותאם אמנת יחסי גומלין זו מעת לעת.

אמנת יחסי גומלין זו חסרה מימד נוסף ,חשוב ביותר ,והוא הגדרת לוחות זמנים מחייבים לשרותים
מסויימים )"אמנת שרות"( .הרצון לכך קיים ,אולם נדרש תהליך מקדים של הצבת לוחות זמנים לחלק
מהשרותים ובחינת היתכנות העמידה בהם .מימד זה יושלם ,אי"ה ,לאחר שתירכש ותופעל תשתית
ממוחשבת המאפשרת מעקב ובקרה במסגרת מוקד מועצתי .נושא זה נמצא על סדר יומה של המועצה
להגדרת צרכים ,איתור פתרונות ,רכישתם והפעלתם.

הערות והארות יתקבלו בברכה.
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התנהלות כללית
מועצה
' .1מטה עם מטה' :מנהלי האגפים והמחלקות של המועצה בראשות מנכ"ל המועצה יקיימו ישיבת
עבודה משותפת בכל שנה כהכנה לקראת שנת התקציב הבאה .במסגרת זו יוצגו ע"י הוועד דגשים
ותכנית עבודה לשנה הבאה ,תוך הצגת סדרי עדיפויות והתייחסות לתכניות פיתוח במקביל
לפעולות שוטפות .מנהלי המחלקות וההנהלה הבכירה של המועצה יקיימו תהליך במסגרתו ישמשו
גם רצונות הישובים לצד הידע הקיים כבסיס להכנת תכניות העבודה המחלקתיות והמועצתיות מהן
ייגזר תקציב המועצה ,כמובן תחת אילוצי התקציב וסדרי עדיפות בראייה כוללת.
לאחר אישור תקציב המועצה יתבצע 'תרגום' התקציב לתכניות העבודה הישוביות ,והנהלת הישוב
תוכל לדעת מה מתוך הרצונות הישוביים יוכל לבוא לידי ביטוי בסיוע המועצה בשנת התקציב
הקרובה או במסגרת תכנית רב שנתית ,ומה לא ניתן להענות אליו עקב אילוצי התקציב וסדרי
העדיפויות המועצתיים.
' .2סיורי מנכ"ל' :אחת לשנה לכל הפחות יקיים מנכ"ל המועצה סיורים בישובים .לעיתים יצטרפו לסיור
זה מנהלי האגפים ומנהלי המחלקות של המועצה .במסגרת סיור זה תתקיים גם ישיבת מעקב
לגבי התקדמות הביצוע של תכניות העבודה.
 .3סיורים מקצועיים :בהתאם לצורך ו/או על פי תכנית קבועה מראש יבצעו גם מנהלי האגפים
והמחלקות במועצה סיורים בישובים ,במטרה לעמוד על הצרכים מקרוב ולבצע מעקב ביצוע
מתואם בתחום אחריותם.
 .4ליווי וועדים :המועצה תהיה אחראית על ליווי הוועדים ובכלל זה:
א .סיוע בהגדרת מטרות ויעדים.
ב .ליווי תהליך הבחירות הפנימיות בישוב.
ג .השתלמויות ,הדרכה וליווי חברי הוועד הנבחרים במשך תקופת כהונתם ,במטרה להעמיד
לרשותם את ה'כלים' המקצועיים והידע הנדרשים למילוי תפקידם.
ד .סיוע והכוונה בפתרון בעיות ניהול.
ה .ליווי ,הדרכה והכוונה בבחירת בעלי תפקידים ובפיטוריהם ,ובכלל זה גם מעורבות
בקבלת החלטות ,במידת הצורך.
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 .5ניהול תקין :המועצה תתקצב עמידת הישובים בנורמות ניהול תקין שייקבעו מעת לעת ע"י המועצה
בשיתוף מזכירי בנימין ,בהתאם לצרכים ויעדים משתנים.
 .6קבלת החלטות :המועצה תשתף את הוועדים בהחלטות להן יש השלכה על ניהולם ,וכן תעביר
לישובים העתקי הפרוטוקולים מישיבות מליאת המועצה.
 .7השלטון המרכזי :המועצה הינה הנציג המוסמך היחיד לייצוג צרכי המועצה ,יישוביה ותושביה בפני
השלטון המרכזי ,ובכלל זה גיוס משאבים.
 .8קבלת קהל :עובדי המועצה יקבלו קהל במשרדם אחת לשבוע ביום קבוע ובשאר ימי השבוע
בתאום מראש.

יישוב
 .1תכנית עבודה :הוועד יכין תכנית עבודה לקראת כל שנת תקציב תוך התייחסות להיבטים הבאים:
א .המשכיות רציפה של תכניות העבר שטרם מומשו.
ב .מבט אל העתיד בראייה רב שנתית.
ג .דגשים וחידושים להתמקדות בשנת התקציב הקרובה.
ד .תיעדוף הנושאים על פי חשיבותם בעיני הוועד.
ה .ראייה מערכתית ואזורית.
ו .התייחסות לתכניות פיתוח במקביל לפעולות שוטפות.
ז .הפרדה בין הנושאים השונים על פי חלוקת הסמכויות בין המועצה לישובים.
ח .תכנית זו תשמש את הוועד כבסיס להכנת התקציב השנתי ולמעקב ביצוע מול המועצה ופנים
ישובי.
 .2ניהול תקין :הוועד ועובדיו מחוייבים לנורמות ניהול תקין .נורמות אלו ייקבעו ע"י הנהלת המועצה
בשיתוף נציגות הישובים )פורום מזכירים ו/או פורום יו"רים( .המחלקה לבקרה תקציבית תנהל
מעקב ובקרה אחר הניהול התקין בהתאם לנורמות שנקבעו.
 .3קבלת החלטות :הוועד ישתף את המועצה בהחלטותיו ,וכן יעביר ליחידת הבקרה התקציבית
העתקי פרוטוקולים מישיבות הוועד לצורך מעקב ,בקרה ואישור במידת הצורך.
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 .4מזכיר :הוועד יעסיק מזכיר בבחירה משותפת עם המועצה ,ויוודא הכנה וביצוע תכניות עבודה
שנתיות ,ותקציב מאושר ומבוקר בתחומי הפעולה השונים בישוב .הוועד יוודא נוכחות מזכיר הישוב
בהשתלמויות המקצועיות ובמפגשים המאורגנים ע"י המועצה ומדור קהילה במתנ"ס.

 .5קבלת קהל :עובדי הוועד יקבלו קהל במשרדם באופן קבוע לכל הפחות במשך  3שעות בשבוע
ובשאר ימי השבוע בתאום מראש .שרותי המשרד בישוב יינתנו לכל הפחות במשך  5שעות ביום
למשך  5ימי עבודה ,מתוכן ,לפחות ,שעתיים בשעות אחה"צ או הערב.
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גזברות
מועצה
 .1הקצבות :המועצה תתקצב את הוועדים על פי קריטריונים גלויים ואחידים ,במטרה לאפשר מתן
שרותים מוניציפליים ע"י וועד הישוב בהתאם לסמכויות המואצלות לו ע"י המועצה.
 .2ייעודי ההקצבות :הקצבות הוועדים מיועדות לסייע לוועד במימוש חובותיו למתן השרותים
המוניציפליים המואצלים לו על פי החוק וע"י המועצה ,ובכללם ,לכל הפחות:
א .כל החובות שבאחריות הוועד על פי מסמך זה ואשר אינם מתוקצבים ע"י המועצה באופן ייחודי
בין במלואם ובין כהשתתפות.
ב .העסקת אנשי מקצוע כמזכיר/גזבר ,רכזת קהילה ,רכזי נוער ומזכירה ,אשר ישתתפו במפגשים
מקצועיים והדרכות המועברות ע"י המועצה.
ג .הפעלת משרדי הישוב לכל הפחות בהתאם להנחיות המועצה בדבר קבלת קהל והיקף
השרותים.
ד .אחריות על תחומים כגון גינון ציבורי ,ניקיון שטחי ציבור בישוב ,ניקיון מבני הציבור ותחזוקתם.
ה .הפעלת מתנדבים וועדות פעילות בתחומים שונים ובהתאם לצרכים אשר יוגדרו ע"י הישוב ו/או
ע"י המועצה.
ו .הפעלת חינוך א-פורמלי וחיי חברה ,תרבות ודת בתחומי הישוב וכמענה לצרכי התושבים.
 .3גביית ארנונה :במידה והמועצה תבחר להאציל סמכויות גביית ארנונה על הוועד ובתאום מראש,
ייגבו מיסי הארנונה ע"י הוועד תמורת עמלת גבייה מוסכמת מראש.1
 .4התחשבנות חודשית :בכל  10לחודש תגבה/תזכה המועצה את הוועד בהתאם להתחשבנות
החודשית .פרטי התחשבנות זו יעמדו לרשות הוועד עד ה 5-לחודש בכדי לאפשר לישוב להתכונן
כראוי.
 .5ביטוח :המועצה תבטח את הישובים בביטוח אחריות צד שלישי ,אחריות מעבידים וביטוח רכוש
ציבורי ,לא כולל מבני מגורים ומבני תעשייה ,בין אם הם בבעלות הוועד ובין אם לאו ,ותשלם את
הפרמיה השנתית .הכיסוי הביטוחי הינו על סמך תנאי הפוליסה שבתוקף וכפוף לכיסוי הביטוחי ע"י

 1קיימים שלושה מודלים .1 :גביית  100%מיסי ארנונה ע" המועצה .2 .גביית  100%מיסי ארנונה ע"י הישוב בתמורה לעמלת
גבייה מוסכמת מראש .3 .גבייה חלקית של מיסי ארנונה ע"י הישוב בתמורה לעמלת גבייה בהתאם להיקף החלקיות.

10

אמנת יחסי גומלין מועצה  -ישובים

חברת הביטוח .במסגרת זו תשאף המועצה למקסם את הכיסוי הביטוחי גם בתביעות
שיוגשו כנגד הוועד.

יישוב
 .1תקציב :באחריות הועד לנהל את ענייני הישוב בהתאם להנחיות המועצה ומשרד הפנים ,ובכלל זה
הגשת תקציב מאוזן שאושר מראש ע"י מליאת המועצה ועמידה במסגרתו כולל הגשת מאזן
מבוקר.
 .2ניהול כספי :באחריות הוועד לוודא ניהול כספי תקין עפ"י המוגדר בחוק ועפ"י הנחיות המועצה.
 .3תשלומים :באחריות הוועד לוודא ביצוע תשלומי חובה ,תשלום לספקים במועד על פי ההתחייבות
מראש ,וכן תשלום לעובדי הישוב ,על פי החוק וההנחיות.
 .4רישום תושבים :באחריות הוועד לוודא רישום כל התושבים במשרד הפנים כתושבי הישוב ,להעביר
למחלקת גבייה במועצה דיווחים ועדכונים שוטפים לגבי תושבים חדשים ,תושבים עוזבים ומעבר
בין נכסים ,ולתאם עם מחלקת הגבייה את רישומי האוכלוסון המדוייקים והמעודכנים.
 .5גבייה :הועד ינקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו במטרה לגבות את כל חובות
החייבים .בכל מקרה של קשיי גבייה מוטלת על הועד החובה ליידע את המועצה לגבי הצעדים
המתבצעים לגביית החובות.
 .6הצמדה וריבית :הוועד יתקין היתר עיסקא לגבי חובות החייבים ,ויצמיד את חובות החייבים למדד
המחירים לצרכן בנוסף לגביית ריבית בהתאם להנחיות החוק והמועצה.
 .7גביית ארנונה :במידה והמועצה תבחר להאציל סמכויות גביית ארנונה לישוב ובתאום מראש ,יגבה
הוועד מתושביו את הארנונה תמורת עמלת גבייה מוסכמת מראש.
 .8גביית אגרות על פי חוקי עזר :הוועד יגבה מתושביו אגרות שונות על פי חוקי העזר בהתאם
להנחיות המועצה.
 .9התחשבנות חודשית :הוועד יהיה חתום על הוראת קבע לצורך גביית חובותיו למועצה.
 .10ביטוח :הוועד ישקול רכישת כיסוי ביטוחי משלים בנושאים שאינם מכוסים ע"י ביטוחי המועצה,
וישא בהוצאות ההשתתפות העצמית במקרים בהם יוגשו תביעות כנגד הוועד באמצעות הכיסוי
הביטוחי המועצתי .הוועד ידאג לטיפול במפגעים על מנת להקטין את הסיכון להיפגעות
ואת הסיכוי להזדקקות לכיסוי הביטוחי ,ובקרות מקרה יעביר למועצה הודעה באופן מיידי
בכדי לאפשר לחברת הביטוח של המועצה להיערך בהתאם ולאפשר כיסוי ביטוחי.
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ביקורת ובקרה
מועצה
 .1ניהול תקין – ישובים :המועצה תפעיל תכנית בקרה על התנהלות הישובים אשר תבטיח ניהול תקין
בהתאם לאמות מידה שייקבעו מעת לעת ואף ישפיעו על תקצוב הוועדים.
 .2ניהול תקין – מוס"ח :המועצה תפעיל תכנית בקרה על התנהלות מוסדות החינוך שבאחריותה
אשר תבטיח ניהול תקין בהתאם לאמות מידה שייקבעו מעת לעת.
 .3פניות הציבור :המועצה תפעיל שרות פניות הציבור אשר יטפל במענה לפניות אלו ,וביוזמות מעת
לעת לבדיקת איכות שרותי המועצה.
 .4בקרה ומעקב :המועצה תפעיל כלים טכנולוגיים וארגוניים לבקרת תהליכים ,קבלת החלטות ובקרת
ביצוע ,ובכלל זה תכניות עבודה ,פורומים שונים וכלי מעקב.

יישוב
 .1ביקורת פנים :בכפוף לחוקים המחייבים ימנה הוועד וועדת ביקורת אשר תבטיח כי פעילותו תהיה
במסגרת התקציב והחוק.
 .2ניהול תקין :הוועד יעקוב אחר הנחיות הניהול התקין של המועצה ויפעל במסגרת זו ,בהתאם
לאמות מידה שייקבעו מעת לעת וייאכפו ע"י המועצה ,במטרה לעמוד ביעדי הניהול התקין ולמקסם
את ההטבות הכרוכות בכך.
 .3בקרה ומעקב :הוועד יפעיל כלים טכנולוגיים וארגוניים לבקרת תהליכים ,קבלת החלטות ובקרת
ביצוע ,ובכלל זה תכניות עבודה ישוביות ותכניות עבודה עם המועצה ,פורומים שונים וכלי מעקב.
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מעונות
מועצה
 .1מדיניות המועצה :בניגוד למקובל ברוב הרשויות רואה המועצה לעצמה זכות להיות שותפה בחינוך
ילדי המועצה החל מראשית דרכם ,ובכך גם לסייע לאמהות לצאת לעבודה .אי לכך המועצה
שואפת להרחיב את המענה הניתן על ידה גם בגיל הרך ,בכפוף ליכולות התקציביות והארגוניות.
 .2הפעלה :בישובים בהם פועל מעון מועצה ,תדאג המועצה למשאב האנושי )גיוס ,קליטה ,ליווי,
הדרכה ,הכשרה ותשלום שכר( ולמימון המשאבים הפיזיים )אחזקה ,בטיחות והצטיידות(.
 .3פיקוח :המועצה תפעיל במעונות שבאחריותה מערך פיקוח והדרכה אשר יפעל על פי הנחיות
משרד התמ"ת ומשרד הבריאות.
 .4רישום :מנהלת המעון תדאג לביצוע תהליך הרישום של הילדים על פי הנחיות המועצה ומשרד
התמ"ת .המועצה איננה מחוייבת לקבל למעון המועצתי את כל ילדי הישוב.
 .5הנחות :המועצה תעביר למשרד התמ"ת את דיווחי האמהות העובדות הזכאיות להנחה ותזכה
אותן בהתאם למימון המשרד.

יישוב
 .1אחזקה שוטפת :הוועד ידאג לביצוע האחזקה השוטפת של המעון באמצעות צוות התחזוקה
הישובי ועל פי הנחיות המועצה .הוועד יעמיד לזכות מנהלת המעון את השתתפות המועצה
במלואה בעלויות המעון.
 .2חובות :הוועד יוודא פרעון חובות המעון המועצתי מתוך תקציב המעון ,ובכלל זה חשבונות מים,
אגרת ביוב ,חשמל ,טלפון וכדומה ,וידווח למחלקת מעונות על כל חריגה.
 .3ראייה מערכתית :הוועד יהיה שותף עם המועצה בראייה אזורית ומערכתית ,בכדי לסנכרן
באופן נבון בין אילוצי מקום ,תקציב ודאגה לכלל תושבי המועצה.
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גני ילדים
מועצה
 .1הפעלה :בישובים בהם יש צורך להפעיל גן ילדים בהתאם לתקן משרד החינוך תפעיל המועצה גני
ילדים ותדאג הן למשאב האנושי )גיוס ,קליטה ,ליווי ,הדרכה והכשרה( והן למשאבים הפיזיים
)בנייה ,אחזקה ,בטיחות והצטיידות( .בגילאי טרום טרום חובה ] [3תפעיל המועצה גני ילדים
בכפוף ליכולות התקציב.
 .2שיבוץ הילדים בגנים :המועצה אחראית על השיבוצים ,אך בפועל המועצה מאצילה את הסמכות
לכך על הישוב ,בהנחה כי ועדת החינוך הישובית מעורה יותר בצרכים הישוביים.
 .3גנים מיוחדים :המועצה תפעיל גנים מיוחדים ברחבי המועצה בהתאם לצרכים ותוך שיתוף פעולה
בין מחלקת גני ילדים לשרות הפסיכולוגי חינוכי.
 .4פיקוח :המועצה תפעיל את גני הילדים שבאחריותה תחת פיקוח משרד החינוך הכולל ליווי והדרכת
הגננות.
 .5תקציב :המועצה תעביר מידי חודש דרך ההקצבות הישוביות תקציב לאחזקה והצטיידות עפ"י
מפתח אחיד ,כלל מועצתי.
 .6ניהול כספי תקין :המועצה תקבע קריטריונים לניהול כספי של גן הילדים ,ותדאג לפיקוח על
ההתנהלות הכספית התקינה של הגן.

יישוב
 .1רישום ושיבוץ :הוועד ידאג לביצוע תהליך הרישום של הילדים ולשיבוצם על פי הנחיות
המועצה.
 .2אחזקה שוטפת :הוועד ידאג לאחזקה השוטפת של הגן באמצעות צוות התחזוקה הישובי ועל פי
הנחיות המועצה והשתתפותה בעלויות.
 .3מילוי מקום :במקרים ייחודיים בהם קיים חוסר זמני במילוי מקום לצוות הגן אשר לא מולא ע"י
מחלקת גני ילדים ,יסייע הוועד למחלקה במציאת פתרון הולם להפעלת הגן.
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 .4ניהול כספי תקין :הוועד יוודא פרעון חובות הגן ובכלל זה חשבונות מים ,אגרת ביוב ,חשמל
וכדומה ,וידווח למחלקת גני ילדים על כל חריגה או חשד לניהול כספי לא תקין.
 .5ראייה מערכתית :הוועד יהיה שותף עם המועצה בראייה אזורית ומערכתית בכדי לסנכרן באופן
נבון בין אילוצי מקום ,תקציב ודאגה לכלל תושבי המועצה.

בתי ספר
מועצה
 .1מדיניות המועצה :כמאמר ספר משלי ,גם המועצה פועלת על פי העיקרון של "חנוך לנער על פי
דרכו" ,ומכוונת את מדיניותה כך שלמרבית רצונות ההורים וילדיהם יינתן מענה .אי לכך המועצה
משתדלת להרחיב את מחוייבותה גם למוסדות החינוך במסגרת ה"מוכר שאינו רשמי" והחינוך
העצמאי ,בכפוף ליכולות התקציביות והארגוניות ומתוך מגמה של איחוד מוסדות ,טיפוח מסגרות
קיימות וראייה אזורית ומערכתית.
 .2אזורי רישום :אזור הרישום נקבע ע"י משרד החינוך ,אולם המועצה תביא לידיעת משרד החינוך
את עמדת וועד הישוב .המועצה מייחסת למושג אזורי רישום פרשנות מרחיבה ותפעל למתן מענה
גם שלא במסגרת מצמצמת זו ,אם בשכנוע של משרד החינוך לשנות את מדיניותו ואם בהסעות
במידת האפשר .המועצה גם תנפיק אישורי לימודי חוץ לתלמידים הלומדים על פי אזורי הרישום
מחוץ לבנימין.
 .3הסעות :בהתאם לאזורי הרישום ולתקצוב משרד החינוך ,תעמיד המועצה הסעות לבתי הספר
וחזרה ,ולחילופין תסייע באמצעות מתן כרטיסי נסיעה בתחבורה הציבורית לזכאים לכך .ככל שניתן
ושלא על חשבון ילדים זכאים ,תאפשר המועצה גם לתלמידים שאינם זכאים להסעות להצטרף
למערך ההסעות הקיים ,ולהקל בכך על הגעתם לבית הספר וחזרתם ממנו.
 .4הפעלה :בישובים בהם הוחלט להפעיל בית ספר בכפוף לתקן משרד החינוך ,לפיקוחו וליכולות
התקציב ,תפעיל המועצה בית ספר ותהיה שותפה בתכניות הלימודים ,במשאב האנושי )העסקת
אב בית ומזכירה( ובמשאבים הפיזיים )בנייה ,אחזקה ,בטיחות והצטיידות(.
 .5תקציב :המועצה תעביר מידי חודש לכל בית ספר באופן ישיר או דרך ההקצבות הישוביות תקציב
לאחזקה ,לשכר ולהצטיידות עפ"י מפתח אחיד ,כלל מועצתי ,וכן תתקצב תכניות מיוחדות בכפוף
ליעדי המועצה או לתקצוב משרד החינוך.
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 .6ניהול כספי תקין :המועצה תקבע קריטריונים לניהול כספי של בתי הספר המתוקצבים על ידה,
ותדאג לפיקוח על ההתנהלות הכספית התקינה של בית הספר ועל הדרכת הצוות הניהולי
בהתאם.
 .7פסג"ה )פיתוח סגלי הוראה( :המועצה תפעיל מרכז פיתוח סגלי הוראה בשיתוף עם משרד
החינוך .שרותים אלו יכללו ארגון השתלמויות לעובדי הוראה ,הפקה והשאלה של חומר
פדגוגי ,אמצעי המחשה וציוד אורקולי.

יישוב
 .1אזור רישום :הישוב יקבע את עמדתו לגבי קביעת אזורי הרישום .אחת למספר שנים ניתן לבקש
ממשרד החינוך שינוי באזור הרישום בהתאם לרצון רוב התושבים ,אולם משרד החינוך איננו
מחויב להיענות לכך.
 .2רישום :הוועד ידאג לביצוע תהליך הרישום של התלמידים ע"י הוריהם על פי הנחיות המועצה.
 .3ביטוח :הוועד ידאג לגביית תשלומי ביטוח תאונות אישיות לתלמידים כחוק.
 .4תקציב :במקרים של העברת תקציבי בית הספר באמצעות ההקצבות הישוביות ידאג הוועד
להעברה מיידית ומלאה של תקציבים אלו לבית הספר.
 .5ניהול כספי תקין :הוועד יוודא פרעון חובות בית הספר ובכלל זה חשבונות מים ,אגרת ביוב ,חשמל
וכדומה ,וידווח למחלקת חינוך על כל חריגה או חשד לניהול כספי לא תקין.
 .6הנהגה בית ספרית :הוועד יהיה שותף בהקמת הנהגה בית ספרית ובניהולה.
 .7קב"ס :הוועד ידאג לדווח לקב"ס המועצה עם היוודע לו על מקרה של תלמיד שאיננו שוהה
באופן סדיר בבית הספר בכדי לאפשר טיפול וסיוע מקצועיים.
 .8ראייה מערכתית :הוועד יהיה שותף עם המועצה בראייה אזורית ומערכתית בכדי לסנכרן
באופן נבון בין אילוצי מקום ,תקציב ודאגה לכלל תושבי המועצה.
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השרות הפסיכולוגי החינוכי )שפ"ח(
מועצה
 .1ייעוץ :המועצה תכשיר ותתן שרות פסיכולוגי למוסדות החינוך בבנימין שבפיקוח משרד החינוך.
השרות יינתן הן לצוות הייעוצי-חינוכי והן לתלמידים ולהוריהם ,תוך שמירה על סודיות מקצועית ועל
צנעת הפרט הנדרשת.
 .2חינוך מיוחד :המועצה תסייע באיבחון ילדים מעל גיל חובה עד סוף בית הספר היסודי ובהשמתם
בהתאם למידת התאמתם במסגרות חינוך מיוחד.
 .3מקרים מיוחדים :המועצה תטפל במקרים של חוויות אבדן וצרכים רגשיים מיוחדים.
 .4חירום :המועצה תסייע באמצעות השרות הפסיכולוגי ובמסגרת מגבלות המשאבים הקיימים לכלל
תושבי המועצה בקרות אירוע חירום ,החל מליווי ראשוני וכלה בייעוץ תומך.

יישוב
 .1חובת דיווח :הוועד ידווח לשרות הפסיכולוגי החינוכי על מקרים מיוחדים הדורשים התערבות
פסיכולוגית חינוכית.
 .2מניעה :הוועד ישתף את השרות הפסיכולוגי החינוכי בתכנון מהלכי מניעה בקרב ילדים ונוער
ובשיתוף הקהילה.
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ביקור סדיר
מועצה
 .1מניעת נשירה :המועצה תפעל באמצעות מערך הקב"סים )קציני ביקור סדיר( באיתור תלמידים
הנמצאים בסכנת נשירה ותקדם הפעלת תכניות התערבות בתוך מוסדות החינוך למניעת נשירה.
 .2מסגרות חלופיות :המועצה באמצעות הקב"סים תסייע באיתור מסגרות חלופיות לנושרים
ממערכות החינוך הרגילות.
 .3מועדוניות :המועצה תפעיל מועדוניות בית ספריות שיקומיות בשיתוף עם מחלקת רווחה ,ובמסגרת
מגבלות

המשאבים

הקיימים

והמלצת

מנהל

היחידה

לביקור

סדיר

במועצה.

יישוב
 .1חובת דיווח :הוועד ידווח ליחידה לביקור סדיר על תלמידים העומדים לנשור או שכבר נשרו
ממוסדות החינוך.
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המחלקה לשרותים חברתיים
מועצה
 .1עובדת סוציאלית :המועצה תעמיד לרשות כל ישוב עובדת סוציאלית בחלקיות משרה המותנית
בתקני משרד הרווחה הממומשים .שרות זה יכלול מענה משפחתי ואישי בהתאם להנחיות משרד
הרווחה ,מתן מידע לציבור ,תיווך והפנייה לשרותי רווחה נוספים.
 .2חירום :המועצה תפעיל בעת הצורך צוותי התערבות טיפוליים רב תחומיים במקרי חירום ,וכן סיוע
למשפחות נפגעי פעולות איבה עד לקליטתם ע"י הביטוח הלאומי.
 .3ייעוץ :המועצה תפעיל שרות ייעוץ וטיפול פרטני ,זוגי ומשפחתי ,במגבלות תקציב ומשאבי אנוש
ובהשתתפות עצמית של הנהנים משרות זה .המועצה תשאף להעמיד שרותים אלו בתחומים
שונים כגון התפתחות הילד ,טיפול בנוער ומתבגרים ,טיפול זוגי ומשפחתי ועוד ,במטרה לשפר
ולחזק את החוסן האישי ,המשפחתי והקהילתי.
 .4ילדים בסיכון :המועצה תטפל בילדים בסיכון ע"י פקידי סעד לחוק הנוער ,תוך הפעלת תכניות
מניעה וסיוע בקהילה.
 .5סדרי דין :המועצה תטפל בבעיות הנובעות מגירושין ע"י פקידי סעד לסדרי דין ,על פי פניית בית
הדין או בית משפט.
 .6ותיקים בקהילה :המועצה תטפל בקשיש בהתאם לחוק הסיעוד לזכאי הביטוח הלאומי ,ותפעיל
שרותי סיוע לותיקי הקהילה באמצעות מועדונים אזוריים ל'גיל הזהב' ,ותכניות העשרה ושילוב
בקהילה בשיתוף עמותת הותיקים.
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יישוב
 .1חדר קבלת קהל :הוועד יעמיד לרשות העובדת הסוציאלית חדר שישמש אותה בשעות קבלת קהל,
ובכלל זה ריהוט מתאים ,מזגן ,טלפון ואפשרות להסתייע בשרותי משרד.
 .2חוסן ומניעה :וועד הישוב ישתף את העובדת הסוציאלית ואת המחלקה לשרותים חברתיים
בחשיבה מערכתית וביצירת פעילות הדרכתית ומניעתית לשיפור ולחיזוק החוסן האישי ,המשפחתי
והקהילתי.
 .3וועדת רווחה וחסד :הוועד יפעיל וועדת רווחה וחסד אשר תכלול לכל הפחות את רכזת הקהילה
ורב הישוב )בישובים בהם יש רב לישוב( ,ובמקרי הצורך גם את העובדת הסוציאלית ואת חבר
הועד המרכז את הנושא.
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חברה וקהילה
מתנ"ס
 .1סמכות :המתנ"ס הינו הזרוע הביצועית של המועצה האזורית בכל הנוגע לתחומי חברה וקהילה.
למתנ"ס הנהלה המורכבת מנציגי ישובים ונציג החברה למתנ"סים.
 .2ליווי ישובים :מדור קהילה במתנ"ס ילווה את הוועדים על ידי עובדים סוציאליים קהילתיים .בין יתר
פעולותיו ,סיוע באיוש בעלי תפקידים בישוב )מזכיר ,רכזת קהילה ותרבות( ,ובליווי ,הכשרה
ומיקצוע מנהיגות הישוב ,מתנדבים ובעלי תפקידים ממונים ,סיוע בהקמת והדרכת מערך החירום
הישובי )בשיתוף מחלקות ביטחון ,רווחה ושפ"ח( המופקד על מתן מענה קהילתי וארגוני בשעת
חירום ,הפעלת תכניות מניעה וליווי הישוב בשעות משבר ,ליווי הליכי הקליטה בישוב ,פיתוח
שרותים קהילתיים על פי צרכי הישוב והפעלת תכניות הדרכה וטיפול )בשיתוף מחלקת רווחה(
במטרה לשפר ולחזק את החוסן האישי ,המשפחתי והקהילתי.
 .3נוער :מחלקת הנוער במתנ"ס תלווה ותדריך את רכזי הנוער בישובים ע"י עובדי נוער מקצועיים .בין
יתר פעולותיה ,סיוע באיוש משרות רכזי נוער בישובים והשתתפות בשכרם ,הדרכתם ,הכשרתם
והכנת תכניות עבודה שנתיות בהתאם לצרכים הישוביים והאזוריים.
 .4קידום נוער :היחידה לקידום נוער במתנ"ס תהיה אחראית על טיפול בבני נוער חוץ מסגרתיים
בשיתוף מחלקת הנוער והקב"סים )קציני ביקור סדיר( .בין יתר פעולותיה ,איתור בני נוער הזקוקים
לתמיכת עובדי היחידה ,וליוויים באמצעות מפגשים אישיים וקבוצתיים ,איתור פתרונות המותאמים
אישית ,קיום פעילות חברתית ומקרבת ,והפעלת פרוייקטים חינוכיים ותעסוקתיים.
 .5תרבות ואמנות :המתנ"ס ילווה את רכזות הקהילה והתרבות הישוביות בתחום התרבות היישובית,
ישתתף בתכנון פעילויות תרבותיות ובסיוע תקציבי בכפוף לתכניות עבודה שנתיות ומגבלות
תקציב ,תוך ראייה מערכתית ואזורית .המתנ"ס ינצל את יתרון הגודל ליצירת סל תרבות מוזל
לבחירת התושבים והוועדים ,יפיק ארועים מועצתיים ואזוריים וילווה את קייטנות הקיץ הישוביות.
 .6ספריה אזורית :המתנ"ס יפעיל ספריה אזורית אשר תספק ספרי קריאה ועיון בסבב לספריות
הישוביות ,ידריך את מפעילי הספריות הישוביות ויקדם את תרבות הקריאה ברחבי המועצה.
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 .7השאלת ציוד :המתנ"ס ישאיל וישכיר ציוד לארועים )במות ,מערכות הגברה ותאורה( בהתאם
לתכנית השאלה שנתית ומתוכננת ובמגבלות המשאבים.

יישוב
 .1קהילה ותרבות :הוועד יעסיק רכזת קהילה ותרבות בבחירה משותפת עם מדור קהילה במתנ"ס,
ויוודא הכנה וביצוע תכניות עבודה שנתיות ותקציב מאושר ומבוקר בתחומי חברה ,קהילה ותרבות.
הוועד יוודא נוכחות רכזת הקהילה בהשתלמויות המקצועיות ובמפגשים המאורגנים ע"י המועצה
ומדור קהילה במתנ"ס.
 .2נוער :הוועד יעסיק רכז נוער בבחירה משותפת עם מחלקת נוער במתנ"ס ,יוודא הכנה וביצוע
תכניות עבודה שנתיות ותקציב מאושר ומבוקר בתחומי הנוער ,יפעיל מועדון נוער ויהיה שותף
בפעילותה של תנועת הנוער .במקרי הצורך ידווח הוועד ליחידה לקידום נוער על בני נוער הנמצאים
מחוץ למסגרת מוסדית בכדי לסייע להם באופן מקצועי .הוועד יוודא נוכחות רכז הנוער הישובי
בהשתלמויות המקצועיות ובמפגשים המאורגנים ע"י המועצה ומחלקת הנוער במתנ"ס.
 .3ספריה :הוועד יפעיל ספריה ישובית תוך שימוש במשאבים והדרכה שהעמידה לרשותו הספריה
האזורית .הוועד יוודא נוכחות הספרנית הישובית בהשתלמויות המקצועיות ובמפגשים המאורגנים
ע"י הספריה האזורית במתנ"ס.
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שרותי דת
מועצה דתית
 .1מבוא :שרותי הדת כוללים הפעלה של מקוואות ,בתי כנסת ,ערוב ,רב הישוב ,שיעורי תורה
ותרבות תורנית ,מערך כשרות לעסקי מזון ולגידולים חקלאיים ,פתיחת תיקי נישואין ,הפעלת בית
דין לממונות ,הפעלת קרן צדקה אזורית ,בתי עלמין ושרותי קבורה .חלק מהשרותים ניתנים ע"י
המועצה הדתית ,חלק ע"י הישוב או תושבים בו ,וחלק במשותף.
 .2מליאה :מליאת המועצה הדתית מורכבת מנציגי ישובים ונציגי ציבור הממונים ע"י המשרד לשרותי
דת.
 .3הרבנות האזורית :המועצה הדתית תקיים את לשכת הרבנות האזורית המורכבת מכל רבני
הישובים בבנימין ומשמשת כהנהגה הרוחנית האזורית.
 .4בית דין לממונות :המועצה הדתית תפעיל בית דין לממונות למקרים של סכסוכים בין ישוב לתושב
ובין התושבים לבין עצמם.
 .5הקמה:
מקוואות נשים :המועצה הדתית תפעל להשגת תקציבי מדינה להקמת מקוואות נשים על פי
תיעדוף מועצתי.
בתי כנסת :המועצה הדתית תפעל להשגת תקציבי ממשלה להקמת בתי כנסת בכפוף למדיניות
הממשלתית.
ערוב :המועצה הדתית תפעל להשגת תקציבי ממשלה להקמת ערוב על פי הצורך והתרחבות
הישובים.
בתי עלמין :המועצה הדתית תפעל להשגת תקציבי ממשלה להקמת בתי עלמין ברחבי המועצה
במסגרת תיעדוף מועצתי.
 .6אחזקה ושוטף:
מקוואות :המועצה הדתית תדאג לאחזקת מקוואות נשים ולתשלום שכר בלניות בהתאם לתקציבה,
לתמיכה הממשלתית ולתנאי השכר בתחום.
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בתי כנסת :המועצה הדתית תסייע במימון אחזקת בית הכנסת הישובי עפ"י מפתח אחיד ,כלל
מועצתי ,בכפוף לדיווח וועד הישוב.
ערוב :המועצה הדתית תסייע במימון אחזקת הערוב הישובי עפ"י מפתח אחיד ,כלל מועצתי,
בכפוף לדיווח וועד הישוב.
רב הישוב :המועצה הדתית תפעל להשגת תקנים לרב ישוב בכפוף למדיניות הממשלתית ,ותשלם
את שכר הרבנים המתוקננים.
שיעורי תורה ותרבות תורנית :המועצה הדתית בשיתוף עמותת 'ישע בנימין' ומשרד החינוך תסייע
במימון שיעורי תורה ופעילויות תרבות תורנית על פי תכניות עבודה שנתיות ובכפוף לדיווח וועד
הישוב ולתקציב המועצה הדתית.
בתי עלמין :המועצה הדתית תדאג לאחזקת בתי העלמין ברחבי המועצה.
 .7שרותי קבורה :המועצה הדתית תדאג לשרותי קבורה בהתאם להנחיות משרד הדתות ,תוך דאגה
לכבוד הנפטר ומתוך רגישות כלפי בני משפחתו ,תושבי המועצה האזורית.

יישוב
 .1הקמה ,אחזקה ודיווח שוטף:
מקוואות נשים :הוועד יעביר למועצה הדתית דו"ח רבעוני מסודר עבור הוצאות מים ,ניקיון וחשמל
כתנאי להשתתפות בעלויות האחזקה.
מקוואות גברים :על פי רצון התושבים יפעל הוועד לגיוס משאבים לבניית מקווה גברים ולאחזקתו,
בכפוף לפיקוח הלכתי של המועצה הדתית.
בתי כנסת :על פי רצון התושבים יפעל הוועד לגיוס משאבים לבניית בתי כנסת ולאחזקתם,
ולהעברת דו"ח רבעוני מסודר למועצה הדתית כתנאי להשתתפות בעלויות האחזקה.
ערוב :הוועד ידאג להקמת ערוב על פי הנחיות המועצה הדתית ,לבקרה שבועית על תקינותו של
הערוב ולהעברת דו"ח רבעוני מסודר למועצה הדתית כתנאי להשתתפות בעלויות ההקמה
והבקרה.
בית עלמין :הוועד ידאג לשמירה על בית העלמין שבתחומי הישוב ועל נקיונו ,וכן על קיומו של צוות
"חברא קדישא" בישוב שיטפל בהתנדבות בלוויית המת ,ל"ע ,על פי הנחיות המועצה הדתית.
 .2שיעורי תורה ותרבות תורנית :הוועד ידאג לדווח למועצה הדתית על כל שיעורי התורה המתקיימים
בתחומו ,להכנת תכנית עבודה שנתית בתחום התרבות התורנית ולהעברת דיווח ביצוע בהתאם
להנחיות המועצה הדתית וכתנאי להשתתפות בהוצאות.
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שיפור פני הישוב )שפ"ה(
מועצה
 .1ניקיון :המועצה תסייע בניקיון הרחובות בישוב במגבלות התקציב.
 .2פינוי אשפה וגזם :באחריות המועצה 2פינוי אשפה וגזם.
 .3הצבת מכולות :באחריות המועצה לתאם עם הוועד מיקום המכולות ,להציבם ולתחזקם.
 .4מיחזור :המועצה שמה לה מטרה לקדם את הנושא למרות הקשיים במימוש אפשרויות
מיחזור ביו"ש.

יישוב
 .1ניקיון :באחריות הוועד לדאוג לניקיון הרחובות בישוב ,כולל הצבת אשפתונים ברחבי הישוב
והדאגה לריקונם הסדיר.
 .2גינון :וועד הישוב יטפל בגינון בישוב.
 .3הצבת מכולות :באחריות הוועד לתאם עם המועצה מיקום המכולות ,ולנקוט בכל האמצעים
העומדים לרשותו בכדי למנוע הזזת מכולות ממקומן.
 .4נגישות :באחריות הוועד לאפשר נגישות משאיות האשפה למכולות ומניעת חסימת הנגישות.
 .5סביבה נקייה :באחריות הוועד לפעול לשמירה על סביבה נקייה באזור המכולות.

 2קיימים שני מודלים .1 :פינוי אשפה וגזם באחריות המועצה :זהו המודל על פיו נכתבה אמנת יחסי הגומלין .2 .פינוי אשפה
וגזם באחריות הישוב :מודל זה מתקיים כאשר הפינוי מתבצע במיכלים משפחתיים .פער המימון הינו על חשבון הישוב.
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כבישים ומדרכות
מועצה
 .1כבישים ומדרכות :המועצה תהיה אחראית על אחזקת כבישים ומדרכות בתוך הישובים במגבלות
התקציב )להבהרה :כבישים ראשיים נמצאים בתחום האחריות של החברה הלאומית לדרכים
בישראל ]מע"צ[(.
 .2תחנות הסעה :המועצה תדאג להעמדת תחנות הסעה במקומות המוסכמים הן ע"י יזמי בנייה והן
מתקציבה ,בהתאם ליכולותיה ולתכנית תיעדוף רב שנתית.

יישוב
 .1כבישים ומדרכות :הוועד ידאג לדווח למחלקת ביצוע במועצה על כל תקלה בכבישים ובמדרכות ,וכן
יסמן ,יסלק ויתקן באופן מיידי כל מפגע המסכן את העוברים והשבים עד להגעת סיוע מהמועצה.
 .2שבילים להולכי רגל :הוועד יהיה אחראי על אחזקת שבילים להולכי רגל.
 .3תחנות הסעה :הוועד ידאג לאחזקת תחנות ההסעה ולנקיונן.
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חשמל
מועצה
 .1תאורה :המועצה תדאג לאחזקת מערכת תאורת רחובות ותאורת ביטחון ,3ותעביר מידי חודש
לישוב תשלום בגין צריכת החשמל בהתאם לתחשיב ידוע מראש.
 .2מוסדות חינוך :המועצה תדאג לטיפול במערכות החשמל הראשיות במוסדות החינוך שבאחריותה
בכל עת שנדרש טיפול מעבר ליכולותיו של איש התחזוקה/אב הבית.
 .3צוברים :המועצה תסייע בתחזוקה מונעת של הצוברים בכל הקשור להזנת תאורת הרחוב ומבני
ציבור.

יישוב
 .1תאורה :הוועד ידווח למחלקת גזברות על מספר המנורות המחוברות למערכות התאורה ,וידאג
שלא יחוברו צרכנים ותאורות שלא אושרו מראש ע"י מחלקת החשמל ו/או במקרים שבהם
החיבורים אינם תקינים .הוועד ידווח למחלקת חשמל על כל תקלה בתאורת רחובות ותאורת
הביטחון ,וכן ישלם את תשלומי החשמל לחברת החשמל.
 .2חשמל מצוברים :הוועד ידאג לאחזקה שוטפת של מערכות החשמל המוזנות מצוברים ,להוציא
תאורת הרחובות ,וכן ידאג לגבייה מצרכנים ולתשלום לחברת החשמל.

 3כמו כן ראה להלן התייחסות לנושא בפרק "החברה לפיתוח".
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תברואה מים וביוב
מועצה
 .1אספקת מים :המועצה הינה הנציג המוסמך היחיד לייצוג צרכי המועצה וישוביה בפני רשות המים,
כולל תכנון תכניות אב ,טיפול בבקשות למכסות מים והפיקוח על קרן שיקום .המועצה תדווח לוועד
על כל תקלה הידועה לה במערכות המים הישוביות והאזוריות.
 .2איכות המים :באחריות המועצה לבצע דגימות מים ולהתריע בפני התושבים במקרים של מים
שאינם ראויים לשתיה בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
 .3מאגרי מים :המועצה תדאג למיגונם ולנקיונם של מגדלי המים בישובים במימון הישוב.
 .4ביוב :באחריות המועצה לתכנן ,להקים ,לשדרג ולתחזק את תשתיות הביוב הציבוריות ,ובכלל זה
גם מערכות אב אזוריות.
 .5הדברה :המועצה תבצע במוסדות החינוך שבאחריותה טיפול נגד מכרסמים ,רמשים ומעופפים
מזיקים .בשטחי ציבור יודברו מוקדי קינון של מעופפים מזיקים לאחר שאותרו ע"י עובדי התחזוקה
של הישוב ,ויבוצעו טיפולי מניעה ולכידה .במערכות הביוב הציבוריות יודברו תיקנים.

יישוב
 .1אספקת המים :באחריות הוועד לשלם במועד את חשבון המים ל'מקורות'.
 .2מערכות המים :הוועד 4יתחזק את מערכות המים הישוביות כולל חיבור צרכנים וניתוקם ,גבייה,
תחזוקה ,שיפור משק המים וניהולו .הוועד ידווח למחלקת התברואה על כל תקלה הידועה לו
במערכות המים האזוריות.

 4קיימים שני מודלים .1 :מערכות המים הישוביות מוחזקות ע"י הוועד :זהו המודל על פיו נכתבה אמנת השרות .2 .מערכות
המים הישוביות מוחזקות ע"י המועצה במלואם כולל גביה :במקרה כזה כל האחריות המשוייכת לוועד מחייבת את המועצה.
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 .3קרן מים ישובית :הוועד יקים קרן ישובית לשיקום מערכות מים ולתיקון תקלות על בסיס ההפרש
בין עלות רכישת המים לעלות מכירתה לצרכנים .קרן זו תופקד בחשבון בנק נפרד מהחשבון
השוטף של הוועד.
 .4מאגרי מים :הוועד יממן את נקיונם של מגדלי המים בישובים מתוך קרן המים הישובית.
 .5ביוב :באחריות הוועד לדווח למחלקת תברואה על כל תקלה במערכות הביוב הציבוריות לאחר
שאיש התחזוקה הישובי ווידא שהתקלה מוגדרת כתקלה במערכת הביוב הציבורי ,והטיפול בה
איננו יכול להתבצע על ידו.
 .6אגרת ביוב :באחריות הוועד לגבות את אגרת הביוב בהתאם לצריכה ולגובה האגרה ,ולהעבירה
אל המועצה עד ה 10-לחודש הקרוב תמורת עמלת גבייה מוסכמת מראש.
 .7הדברה :הוועד ידאג לאתר במוסדות חינוך שבאחריות המועצה ובשטחי ציבור מוקדי קינון
של מעופפים מזיקים ,זוחלים ומוקדי מכרסמים ,ולהעביר את המידע למחלקת תברואה
במועצה בכדי לאפשר טיפול מסודר.
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וטרינריה
מועצה
 .1בעלי-חיים :באחריות המועצה אכיפת חוק בע"ח וחוקי העזר הנוגעים לבע"ח ,לאכוף ביצוע חיסונים
נגד כלבת ולמנוע שוטטות בעלי חיים ברחבי הישוב שלא על פי החוק.
 .2מזיקים :באחריות המועצה לטפל בנחשים ומזיקים בשטחי ציבור .בשטחים פרטיים יוזמנו
לוכדים/מדבירים על חשבון התושב.
 .3פגרים :באחריות הוטרינר המועצתי להפעיל שיקול דעת לגבי הסכנה הנשקפת לבריאות הציבור
מפגרים .במקרה של סכנה תדאג המועצה לפינוי הפגרים ,ובמקרים אחרים תנחה את עובדי הוועד
)בשטחי ציבור( או את התושב )בשטחים פרטיים( כיצד נכון לאסוף את הפגרים.
 .4מזון :המועצה תפעיל פיקוח וטרינרי על עסקי מזון.
 .5פיקוח :המועצה תסמיך פקחי דיווח ישוביים ככל שהדבר נדרש ומתאפשר על פי החוק
ותדאג להכשרתם ולהדרכתם.

יישוב
 .1בעלי-חיים :באחריות הוועד לדווח למחלקת וטרינריה על תושבים אשר מחזיקים ברשותם בעלי
חיים ,וכן לדווח על כל מקרה של שוטטות ו/או עבירה על החוק.
 .2מזיקים :באחריות הוועד לסייע באיתור מיקומם של נחשים ומזיקים בשטחי ציבוריים.
בשטחים פרטיים יופנו התושבים ללוכדים ומדבירים פרטיים.
 .3פגרים :הוועד ידווח למחלקת וטרינריה על קיומם של פגרים בשטחי ציבור בישוב ,ויאסוף
פגרים אלו במקרים בהם קבע הוטרינר כי אין סכנה בריאותית ובהתאם להנחיותיו.
 .4מזון :הוועד ידווח למחלקת וטרינריה על פעולתם של עסקי מזון בתחומי הישוב.
 .5פיקוח :על פי החוק ,במסגרת האפשר ובתאום עם המועצה יבחר הוועד פקחי דיווח מטעמו וישתף
איתם פעולה בכדי להגביר את אכיפת חוקי בע"ח.
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ביטחון
מועצה
 .1מרכיבי ביטחון :המועצה תדאג לאחזקת מרכיבי הביטחון הקיימים בישוב ,5ובכלל זה גדרות,
תאורה ,שערים ,ביתני שמירה ,נגררי כיבוי אש ואמבולנסים.
 .2בטחון מוסדות חינוך :המועצה תדאג להכשרת הצוותים במוסדות החינוך בישובים לתיפקוד במקרי
חירום ,לאחזקת מרכיבי הביטחון 6והעסקת מאבטחים וסיירי מוס"ח.
 .3רכב ביטחון :המועצה תעביר לישוב את תקציב משרד הביטחון לצורך השתתפות בהוצאות
האחזקה של רכב הביטחון ,ותפעל לקבלת תקציב ייחודי להשתתפות בחידוש רכבי הביטחון.
 .4חדר נשק :המועצה תדאג להקצאת חדר נשק ע"י פיקוד העורף כולל חיבור לתשתיות ומערכת
אזעקה.
 .5כיתת כוננות :המועצה תדאג להקצאת ציוד ע"י מערכת הביטחון עבור כיתת הכוננות המאושרת
של הישוב .כמו כן תדאג המועצה לקיים עם כיתת הכוננות אימון הקמה ואימוני ריענון שנתיים עפ"י
התו"ל הצה"לי.
 .6אמבולנס :במידה וקיים בישוב אמבולנס המועצה תעמיד את התקציב הנדרש לאחזקתו ,כולל
השלמה וריענון הציוד הרפואי על פי תקן מד"א .כמו כן תדאג המועצה לגבייה של אגרת פינוי
באמצעות הכוננים המפעילים את האמבולנסים.
 .7כיבוי אש :המועצה תדאג לריענון והשלמת ציוד כיבוי אש במרחב הציבורי של הישוב עפ"י התקנים
המחייבים של איגוד שרותי כבאות והצלה איו"ש ובקעת הירדן.
 .8חוק עזר לשמירה :המועצה תדאג לחקיקת חוק עזר לגביית אגרת שמירה ישובית.
 .9אבטחת שטחי חקלאות :המועצה תפעיל סיירי שדות לאבטחת שטחי החקלאות של התושבים
ברחבי המועצה.
 .10מל"ח :המועצה תכין את עובדיה ,תושביה וישוביה למצב מל"ח )משק לשעת חירום(.

 5במידה וקיימים.
 6למעט מוס"ח על יסודיים.
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יישוב
 .1וועדת ביטחון :וועד הישוב יקים וועדת ביטחון או יפעל בעצמו כוועדת ביטחון .הוועדה תרכז ,תלווה
ותבקר את נושא הביטחון הישובי.
 .2רבש"צ :הוועד יעסיק רבש"צ וסגן רבש"צ שיאושרו ע"י וועדת ביטחון ,מחלקת הביטחון במועצה
ומח"ט החטמ"ר .הוועד יחתום על הסכם העסקת רבש"צ מול משהב"ט וכן יחתים את הרבש"צ
ואת סגנו על חוזי העסקה על נספחיהם כפי שהוכנו ואושרו ע"י מחלקת הביטחון של המועצה.
הוועד יוודא כי הרבש"צ וסגנו ממלאים את תפקידם עפ"י ההסכמים עליהם הם חתומים ,וידווח על
כל חריגה למחלקת ביטחון ולהגמ"ר החטמ"ר .הפסקת העסקתו של הרבש"צ תעשה אך ורק
בתאום בין המח"ט ,מחלקת הביטחון במועצה והוועד.
 .3שמירה :הוועד אחראי על גביית אגרת השמירה מהתושבים ,על הכנת תכנית שמירה ישובית
ואישורה ע"י קצין הגמ"ר חטמ"ר ,ועל הפעלתה.
 .4מרכיבי ביטחון :הוועד ידאג לשמירה על מרכיבי הביטחון וידווח למחלקת ביטחון על כל תקלה או
פגיעה בהם ,תוך מתן מענה מיידי על כל תקלה עד לתיקון התקלה .במקרה של פגיעה יש להוציא
דו"ח תקלה כולל כל הפרטים הנדרשים על האירוע והפוגע .אין לבצע כל שינוי במרכיבי הביטחון
ללא קבלת אישור מהמועצה.
 .5רכב הביטחון :הוועד אחראי להשלמת מימון רכישת רכב הביטחון ,לאחזקתו ולהפעלתו כולל רישוי,
ביטוח והפעלה ע"י נהגים מורשים בלבד ולמשימות בטחוניות בלבד .השימוש ברכב מוגבל לתחומי
הישוב וכל חריגה מחייבת אישור מחלקת הביטחון במועצה.
 .6חדר נשק :הוועד אחראי על אבטחת חדר הנשק באמצעות מערכת האזעקה וסיורי שמירה.
 .7כיתת כוננות :הוועד אחראי על גיוס מתנדבים לכיתת הכוננות וסיוע למחלקת ביטחון בהכשרת
כיתת הכוננות למשימותיה.
 .8אמבולנס :הוועד אחראי על הפעלת צוות המתנדבים הרפואי ,לתפעולו של האמבולנס )במידה
וקיים( עפ"י נהלי מחלקת ביטחון ,ועל גביית מלוא המגיע למועצה בגין אגרת פינוי.
 .9כיבוי אש :הוועד אחראי על בקרה ושמירה על מערכות הכיבוי בישוב ,כולל דיווח למחלקת הביטחון
על תקלות.
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ביצוע ,רישוי בנייה ,פיקוח בניה ופיקוח עירוני
מועצה
 .1קרקעות :המועצה תפעל למצות את עתודות הקרקע המיועדות להתיישבות ,להרחיבן ולשמור
עליהן מפני צר ואויב .אי לכך המועצה תקדם תכנון אזורי ,תכנון תב"עות מתאריות ומפורטות,
ותדאג לקבלת אישורי בינוי להרחבת הישובים .כמו כן תסייע המועצה בידי יחידת הפיקוח במינהל
האזרחי בטיפול בבב"חים )בניה בלתי חוקית( ובפלישות בקרב ערביי יו"ש.
 .2תכנון ובנייה ציבורית :המועצה תלווה את הבנייה הציבורית בישוב ובכלל זה תכנית אב למבני
ציבור ,שיפוט התכניות ,ליווי הבנייה ואכיפת מסירת התשתיות והמבנים בהתאם למפרטי המועצה.
 .3חקיקה :המועצה תדאג לחקיקת חוקי העזר המשלימים את חוקי התכנון והבנייה וחוקי המדינה.
 .4המינהל האזרחי :המועצה תייצג את הישובים בפני קציני המטה )קמ"ט( השונים במינהל האזרחי
על פי תחומי אחריותם ,ובפני מועצת תכנון עליונה כנדרש על פי החוק.
 .5היתרי בנייה :המועצה תקדם מתן היתרי בנייה בכפוף למתאפשר על פי החוק ומדיניות המועצה
לקידום ההתיישבות ,ובכל מקום שניתן לעשות כן תתנה את הבנייה באישור תכניות הבנייה ע"י
הוועד.
 .6פיקוח :המועצה תבצע פיקוח בנייה על פי חוקי התכנון והבנייה.
 .7פיקוח עירוני :המועצה תבצע פיקוח עירוני על כלל חוקי העזר ותסמיך פקחים ישוביים ככל שהדבר
נדרש ומתאפשר על פי החוק ותדאג להכשרתם ולהדרכתם.
 .8קריטריונים ותקנים לבנייה :באחריות המועצה לקבוע ולהכין קריטריונים ותקנים לבנייה במועצה
אזורית מטה בנימין המשולבים בערבויות מתאימות ,ותאכוף אותם בהתאם לנדרש.
 .9הקצאות :במקרים הנדרשים תקצה המועצה שטחי ציבור לעמותות וגופים בכפוף להוראות החוק.
 .10מימון :המועצה תפעל לגיוס משאבים ממקורות המימון האפשריים לצורך ביצוע תשתיות ובנייה
ציבורית.
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יישוב
 .1קרקעות :הוועד ידווח למחלקת פיקוח על פעולות של נסיונות השתלטות עויינת בתחומי הישוב
ובקרקעות מדינה.
 .2תכנון ובנייה :הוועד יעדכן את המועצה מבעוד מועד על כל תכנית הקשורה לבנייה ,וילווה את
הבנייה הציבורית בישוב ובכלל זה השתתפות בהכנת תכנית אב .נציגי הוועד ישתתפו בישיבות
תאום פרוייקטים ויעדכנו את מחלקת ביצוע לגבי התקדמות הפרוייקטים ועל כל חריגה מהסיכומים
או מתכניות העבודה .להסרת ספק – בפרוייקטים המרוכזים ע"י המועצה יינתנו הנחיות לקבלנים
באישור מחלקת ביצוע בלבד.
 .3היתרי בנייה :הוועד יסייע בקידום תכניות בנייה פרטיות וציבוריות.
 .4פיקוח :הוועד ידאג לקבל התחייבויות מהקבלנים העובדים בישוב לשמירה על תשתיות ציבוריות,
על השבה לקדמות ועל שמירה על חוקי העזר והקריטריונים ותקנים לבנייה .הוועד ידווח למחלקת
פיקוח על כל התחלת בנייה ובכללן הרחבות בנייה ,ויאפשר אכיפת חוקי התכנון והבנייה ,חוקי
העזר ,הקריטריונים והתקנים המועצתיים לבנייה.
 .5פיקוח עירוני :בתאום עם המועצה וככל שהדבר נדרש ומתאפשר על פי החוק ,יבחר הוועד פקחים
מטעמו וישתף איתם פעולה בכדי להגביר את אכיפת חוקי העזר.
 .6הקצאות :הוועד יפנה לוועדת הקצאות בקשות מאושרות על ידו להקצאת שטחי ציבור לעמותות
וגופים.
 .7מימון :במידת הצורך ידאג הוועד להשלמת המימון ממקורות עצמיים ולגיוס משאבים ממקורות
אחרים.
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תשתיות ציבוריות
מועצה
 .1תכנון תשתיות ציבוריות :המועצה תבקר הליכי תכנון תשתיות ציבוריות ותקבע קריטריונים
מחייבים ,תוך בקרה על התאמת המתבצע לתכנון המאושר.
 .2תכנון תשתיות פרטיות :המועצה תבקר הליכי תכנון תשתיות פרטיות ותקבע קריטריונים מחייבים
להתחברות לתשתיות הציבוריות ,תוך בקרה על התאמת המתבצע לתכנון המאושר .המחלקה
תתן את מירב ההכוונה כדי שהקבלן המבצע יוכל להתחבר לתשתיות ,כולל תכניות AsMade
במידה וישנן.
 .3מסירת תשתיות :המועצה תבצע הליך מסודר למסירת תשתיות ציבוריות לפני קבלת אחריות על
אחזקתן .עד למסירת האחריות למועצה תושת האחזקה על היזם ועל הגורם המבצע.

יישוב
 .1תכנון :הוועד לא יאפשר ביצוע תשתיות ללא אישור המועצה מראש ,ויתריע בפני המועצה במהלך
הביצוע על כל חריגה מהתכנון המאושר.
 .2מסירת תשתיות :הוועד ידאג למסירת התשתיות לאחריות מועצה.
 .3התחברות לתשתיות ציבוריות :תפקידו של היזם להכין תשתיות לראש שטח .בהעדר תכניות בנייה
מפורטות מציב היזם את התשתית )מים ,ביוב ,חשמל( בצמוד למגרש עפ"י האישור שניתן לו.
תפקידו של בעל המגרש להתחבר לתשתיות אלו ,על חשבונו ,ותחת השגחה ואישור של המחלקה,
אשר אמורה לאשר את ההתחברות התקנית.
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מבני ציבור
מועצה
 .1מיפוי :המועצה תוביל תהליך מיפוי צרכים ישוביים במבני ציבור בראייה התפתחותית לטווח ארוך.
תהליך המיפוי יקח בחשבון את עמדת הוועד אולם ההכרעה הסופית תיוותר בידי המועצה.
 .2ראייה מערכתית :המועצה תשקול את סדרי העדיפויות בהתאם לראייה אזורית ומערכתית בכדי
לסנכרן באופן נבון בין אילוצי מקום ,תקציב ודאגה לכלל תושבי המועצה.
 .3איגום משאבים :המועצה תפעל לאגם משאבים לבניית מבני ציבור ממקורות ממשלתיים ופנים
מועצתיים כגון אגרת מבני ציבור ,היטלים ומענקים.
 .4ניהול הפרוייקט :המועצה תבקר את הפרוייקט החל משלב התכנון ושיפוטו דרך תהליכי הבנייה
וכלה במסירת המבנה ,החיבור לתשתיות ומתן טופס איכלוס במידת הצורך.
 .5שימוש חורג :במקרים בהם הוועד מעוניין להשתמש במבנה שלא על פי השימוש שיועד לו תשקול
המועצה לתת לישוב אישור שימוש זמני חורג.
 .6אחזקה :המועצה תבקר את רמת האחזקה של מבני הציבור בישוב.
 .7ביטוח :המועצה תבטח את מבני הציבור.

יישוב
 .1מיפוי :הוועד ישתתף בתהליך מיפוי צרכים ישוביים במבני ציבור בראייה התפתחותית לטווח ארוך.
עמדת הוועד תיקח בחשבון את הרציפות השלטונית ,כלומר את עמדות ההנהלות הקודמות.
 .2ראייה מערכתית :הוועד יהיה שותף עם המועצה בראייה אזורית ומערכתית בכדי לסנכרן באופן
נבון בין אילוצי מקום ,תקציב ודאגה לכלל תושבי המועצה.
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 .3איגום משאבים :הוועד יפעל עם המועצה לאיתור וגיוס משאבים נוספים על הקיים לבניית מבני
ציבור בכדי לאפשר מימוש התכניות.
 .4ניהול הפרוייקט :הוועד יסייע למחלקת הנדסה וביצוע בבקרת הפרוייקט החל משלב התכנון
ושיפוטו דרך תהליכי הבנייה וכלה במסירת המבנה ,החיבור לתשתיות ומתן טופס איכלוס במידת
הצורך.
 .5שימוש חורג :הוועד יעביר למחלקת הנדסה בקשה בכתב במקרים בהם יתכנן להשתמש במבנה
שלא על פי השימוש שיועד לו ויפעל בהתאם להנחיות המועצה.
 .6אחזקה :הוועד יהיה אחראי על אחזקת מוסדות ציבור שאינם בגדר מוסדות חינוך מועצתיים.
 .7ביטוח :הוועד ידאג לדווח לגזברות המועצה על תאונות בזמן אמת ויממן את עלות ההשתתפות
העצמית במקרי תביעה.
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גנים ציבוריים )שצ"פ(
מועצה
 .1מיפוי :המועצה תאפשר לוועד להוביל תהליך מיפוי צרכים ישוביים בגנים הציבוריים .עמדת הוועד
תילקח בחשבון אולם ההכרעה הסופית תיוותר בידי המועצה.
 .2איגום משאבים :המועצה תסייע במידת היכולת במימון מתקני משחקים בגנים ציבוריים.
 .3אחזקה ובטיחות :המועצה תבקר את רמת האחזקה של הגנים הציבוריים בישוב ובאחריותה לבצע
בדיקות עמידות מתקני המשחקים בתקן מחייב .תיקונים בעקבות ביקורות התקן לצורך עמידה
בתקנים יבוצעו בהשתתפות המועצה ב 50%-מהעלות .אי עמידה בתקנים יחייב חסימת השימוש
עד

לביצוע

התיקון

הנדרש

או

פירוק

המתקנים

שאינם

תקניים.

יישוב
 .1מיפוי :הוועד יוביל תהליך מיפוי צרכים ישוביים בגנים הציבוריים ומסקנותיו ישמשו בסיס
לתכנון ולביצוע ,אולם ההכרעה הסופית תיוותר בידי המועצה.
 .2איגום משאבים :הוועד יממן הקמת גנים ציבוריים ובניית מתקני משחקים ממקורות עצמיים.
 .3אחזקה ובטיחות :הוועד יהיה אחראי על אחזקת הגנים הציבוריים ומתקני המשחקים ועל עמידתם
של מתקני המשחקים בתקן מחייב .תיקונים לצורך עמידה בתקנים יבוצעו בהשתתפות הוועד ב –
 50%מהעלות .אי עמידה בתקנים יחייב חסימת השימוש עד לביצוע התיקון הנדרש או פירוק
המתקנים שאינם תקניים.
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רישוי עסקים ופיקוח עירוני
מועצה
 .1רישוי עסקים :המועצה תדאג לחייב את בעלי העסקים לקבל רישיון עסק כמתחייב על פי
החוק ותאכוף את חוקי העזר.
 .2אירועים ציבוריים :בכל אירוע ציבורי בו נדרש רישוי תסייע המועצה בתהליך קבלת
האישורים הנדרשים.

יישוב
 .1רישוי עסקים :הוועד ידווח למחלקת רישוי עסקים על קיומם ופעילותם של עסקים בישוב ויאפשר
למועצה לאכוף רישוי עסקים .במקרים בהם המבנים באחריות הישוב ,על הוועד לוודא קיומו של
רשיון הפעלה במסגרת רישוי עסקים ,ובכלל זה חובת ההודעה לשוכר.
 .2אירועים ציבוריים :בכל אירוע ציבורי בו נדרש רישוי יקפיד הוועד על קבלת האישורים הנדרשים
בסיוע מחלקת רישוי עסקים במועצה.
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תחבורה וכבישים
מועצה
 .1תחבורה ציבורית :המועצה תסייע בהתאמת התחבורה הציבורית לצרכי התושבים בישוב.
 .2בטיחות :המועצה תדאג להכנת תכנית עבודה שנתית ורב שנתית בתחומי הבטיחות בדרכים
ולתיקון מפגעים.

יישוב
 .1תחבורה ציבורית :הוועד יסייע למועצה בייצוג הצרכים והרצונות של התושבים מול גורמי הסדרת
התחבורה הציבורית.
 .2בטיחות :הוועד ידווח למחלקת הפיקוח במועצה על מפגעים ותאונות בתחומי הבטיחות בדרכים
במידה ואין בכוחו של עובד התחזוקה הישובי לטפל במפגעים ,ויפעל מיידית להסרתם או לסימונם
עד לתיקונם.
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תיירות
מועצה
 .1פיתוח :המועצה תעסיק רכז תיירות אשר יהיה אחראי על תחום התיירות ברחבי המועצה ובכלל
זה פיתוחם ,אחזקתם ,פרסומם ופעילותם של אתרים היסטוריים ,אטרקציות תיירותיות ציבוריות
ומסלולי טיולים ,בראייה מערכתית ואזורית ,בכפוף למגבלות המשאבים הנדרשים ובהתאם
לתכנית העבודה המאושרת ,השנתית והרב שנתית.

יישוב
 .1פיתוח :הוועד ידאג לפיתוח אתרים היסטוריים ותיירותיים בתחומי הישוב ובסביבתו ,כולל
אחזקתם ,שמירתם ,פרסומם ופעילותם ,תוך שיתוף המועצה והתושבים.
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תקשורת ודוברות
מועצה
 .1אמצעי תקשורת עם התושבים :המועצה תקיים תקשורת עם התושבים באמצעים שונים )אתר
אינטרנט ,עיתון' ,תקצירית' ,אגרות ,חוברות מידע ופרסומים מיוחדים (sms,ותדאג להעביר
באמצעותם חדשות ,מידע ,ניתוחים והשקפות על המתרחש ברמה המקומית והלאומית ,דיווחים
ועדכונים .עיתון המועצה יתן במה גם להתרחשויות בישובים ,למידע ולדיונים פנים ישוביים,
בהתאם למתקבל מהישובים ובכפוף לשיקולי עריכה.
 .2דוברות :המועצה תפעיל מערך דוברות במסגרת המועצה והישובים לצורך העברת מסרים לציבור
הישראלי ולמובילי דעה בו באמצעות כלי התקשורת ואמצעי תקשורת נוספים .במסגרת מערך זה
יינתן גם ליווי לדוברים הישוביים בהשתלמויות מקצועיות שיתקיימו מעת לעת.
 .3הסברה :המועצה תרכז את פעילות ההסברה באמצעות סיורי משפיענים ומובילי דעה בציבור
הישראלי ,כמו גם קבוצות ובודדים המתעניינים בנעשה בתחומי המועצה.

יישוב
 .1אמצעי תקשורת עם התושבים :הוועד יקיים תקשורת עם התושבים באמצעים שונים )אתר
אינטרנט ,עלון ,פרסומים שונים (sms,וידאג להעביר באמצעותם מידע ,דיווחים ועדכונים.
 .2תקצירית :הוועד יפרסם לתושבים את ה'תקצירית' המועברת מהמועצה לישובים מידי שבוע.
 .3עיתון המועצה :הישוב יוכל להיעזר בעיתון המועצה כבמה להעברת נושאים ואירועים משמעותיים
לידיעת כלל תושבי בנימין .הוועד ידאג לחלוקת עיתון המועצה לתושבי הישוב.
 .4דוברות :הוועד יסמיך דובר מטעמו שישתלב במערך הדוברים הישוביים ויזכה בהשתלמויות
מקצועיות שיתקיימו מעת לעת.
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