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לשכת מנכ"ל המועצה
פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  12/15מיום :30.12.15
הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים.

.2

הפניית סבסוד ל 20-יח"ד (תוכנית גלנט):
אלון:

במליאה הקודמת הובא לדיון תב"ר לסבסוד תשתיות .סוכם להביא לדיון
בועדת ההנהלה .הועדה דנה ואשרה את ביצוע הפרוייקט באור הנר.
לאחר מכן באה פניה מכפר עזה בטענה שגם הם זכאים לסבסוד.
מציג את הקריטריונים שקבע משרד השיכון:
 ישוב ב 0-עד  7ק"מ מהגבול.
 מבנן שיש בו זמינות לביצוע מיידי.
 מבנן שאין בו סיוע נוסף לתשתיות.
 הזמינות הגבוהה ביותר לשיווק המגרשים.
אסנת קמחי מעדכנת שאין מדובר בסבסוד גבוה מהרגיל על פי אזורי
העדיפות אלא בקידום מימון של מחצית מעלות התשתיות .אין אפשרות
לפצל את הישובים.
במהלך הימים האחרונים התקיימו שיחות בנושא עם נציגי משרד השיכון,
על פיהן נראה שניתן להגיע להבנות ואין צורך בבחירה בין הישובים.
מציע להקים ועדה שתבחן את הנושא .הרכב מוצע :אלון (יו"ר) ,חקל'ה,
לארי .אם יהיה צורך ,הנושא יוחזר לדיון במליאה.

בטי:

יתכן שיש עוד ישובים שזכאים.

איציק :חשוב לרענן את התייחסות לפרויקטים מסוג זה בטבלת הצדק.
הוחלט:
1-16-2

להקים ועדה להפניית סבסוד ל 20-יח"ד (תוכנית גלנט) .הרכב
הועדה :אלון (יו"ר) ,חקל'ה ,ולארי .אם יהיה צורך – הדיון יוחזר
למליאה.
אושר ללא מתנגדים.

.3

תקציבי פיתוח:
)1

תקציב קרן פיתוח לשנת 2016
שמעון :מציג את יתרות קרן הפיתוח (על מרכיביה השונים) ליום
 .31/12/2015מציין שהדיון בקרן התעכב בשל מחלוקת עם רשות
מקרקעי ישראל על סכומים שרמ"י קיזזה ,לדעת המועצה ,שלא כדין
מהמועצה .מחלוקת זו הסתיימה החודש ,לאחר שרמ"י זכתה את
המועצה בסכומים שבמחלוקת.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:
1-16-3/1

מאשרים את תקציב קרן הפיתוח לשנת .2016
אושר ללא מתנגדים.

)2

תקציב פיתוח שנתי
שמעון :מציג את תקציב הפיתוח השנתי המותנה .התקציב נדון בועדת
ההנהלה .מציג את פירוט התקציב .מדגיש שזוהי מסגרת ,על פי צפי
אישור תקציבים ממשלתיים .מציין שכל תקציב פיתוח מובא לאישור
המליאה במסגרת של תב"ר .

הוחלט:
1-16-3/2

מאשרים תקציב פיתוח שנתי מותנה בגובה .₪ 101,863
כל תב"ר יובא לאישור המליאה בנפרד.
אושר ללא מתנגדים.

.4

ועדת "חודרה" – המשך החלטות:
מוזמנים :אריה חודרה ,מנהל אשכול חינוך ,פנאי וקהילה
אורי מלול ,מנהל מח' החינוך
שלומציון כהן ,ס .מנהלת בי"ס יסודי
יואב גלבוצקי ,חשב/מנהלן קרית החינוך
אלון:

אנחנו בעיצומו של מהלך ההערכות להקמת בית ספר יסודי חדש .לפני
מספר חודשים הועדה הציגה את תוצריה .הם אושרו עקרונית והוטל על
הועדה להכין מסמך תשובות לגבי שאלות שעלו בדיון.

אריה:

מציג את הרכב הועדה ,ואת ההתפתחויות מאז הישיבה הקודמת.
סוקר באמצעות מצגת את התשובות של הועדה לשאלות שעלו
במליאה.

אורי:

תאריך היעד לפתיחת בית הספר הוא ספטמבר .2018
מציג את פרישת המהלכים הנדרשים על פני לוח הזמנים .הכוונה
להקים ועדת היגוי להקמת בית הספר ולבחור פרויקטור מרכז.

ליאור:

האם מחלקת ההנדסה עומדת מאחרי הלו"ז המוצג?

אורי:

הפרויקט מקודם בשיתוף מלא עם ההנדסה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
)1

שיטת החלוקה בין בתי הספר
אריה:
אלון:

)2

שילוב ילדי יכיני בבית הספר
אריה:

)3

כיום לא קיימת אפשרות של שילוב זרם ממלכתי עם זרם ממלכתי
דתי ללא הפרדה בתוכנית ובסמל מוסד.

מקומו של החינוך המיוחד
אריה:

)4

מציג את השיקולים לכך שהחלוקה המתבקשת עפ"י אזורי רישום
(ישובים).
בשיחות שהתקיימו עם משרד החינוך ,עלה שהחלוקה של בתי
הספר לפי שכבות גיל היא מודל שאינו קיים .החלוקה הטבעית
והמקובלת היא לפי אזורי רישום.

החינוך המיוחד פועל באופן משולב בבית הספר היסודי הנוכחי,
וכרגע נראה שכך יהיה גם בבית ספר החדש .הנושא יבחן במהלך
התקופה הקרובה עד להקמת בית הספר.

תחזית תלמידים
אריה:

מציג תחזית ל 15-השנים הבאות.

התייחסויות והערות שעלו בדיון:
איציק:

כבר היום יש בעיה בקרית החינוך ,הנובעת מהצפיפות והעומס.

ליאור:

זהו פרויקט משמעותי שיפעל בלוח זמנים צפוף .חשוב שהנהלת
המועצה תוודא שמחלקת הנדסה יכולה להכיל את הפרויקט.

אלון:

אין ספק שצריך לוודא שההנדסה יכולה לטפל בפרויקט .הנהלת
המועצה תלווה אותו באופן הדוק.
המועצה מובילה תוכנית אב כוללת לתחבורה ולחניה בתוך קרית
החינוך .בית הספר החדש לא אמור להגביר באופן דרמטי את מספר
כלי הרכב בשנים הראשונות .לגבי צומת גבים – החלטנו להגדיר את
הצומת בעדיפות ראשונה לטיפול ,ואנו מרכזים בכך מאמץ מול
המדינה .במסגרת זו אנו מדגישים את האיום הבטחוני.

אריה:

בזאת תמה עבודת הועדה .מודה לחברים שלקחו בה חלק על
העבודה המסורה והמקצועית.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:

1-16-4

המליאה מאמצת את המלצות ועדת "חודרה" כדלקמן:
 )1חלוקת התלמידים בין שני בתי הספר היסודיים תהיה על
בסיס אזורי רישום (ישובים) ,כשכל בית ספר יהיה  6שנתי
(מ-א' עד ו').
 )2שני בתי הספר יהיה בזרם הממלכתי.
 )3החינוך המיוחד יהיה מרכיב בלתי נפרד משני בתי הספר.
החלטות אלה ישמשו בסיס להמשך התכנון והקשר עם משרד
החינוך.
אושר ללא מתנגדים.

.5

שונות:
)1

הקמת צוות אד הוק לנושא טבלת האיזון – עדכון
אלון:

אנו מזהים צורך בבחינה של טבלת האיזון .ההנהלה הפעילה
תגבש הצעה להרכב צוות שיגיש למליאה המלצות בנושא.

ניר:

האם ברור מה מצב ניצול ההקצאות בישובים?

שמעון:

מתקיימות פגישות מעת לעת עם הנהלות הישובים ,בהן נמסרים
עדכונים על ההקצאות ועל השימושים .עד היום לא היה מצב
שתקציבי הפיתוח לא נוצלו.

בטי:

האוכלוסייה ובתוכה מקבלי ההחלטות נמצאים בתהליך השתנות.
לכן ,נכון לייצר מסגרת שתתאים לשנים הבאות.

חקל'ה:

עברו כ 5-שנים מאז הבחינה הקודמת של טבלת הצדק ,ולכן נכון
לבצע בדיקה מחודשת.

ניר:

חשוב שהועדה תתייחס לכך שחלק מהישובים נהנים מתקציבי
עוטף עזה וחלק לא.

ליאור:

חשוב שהרכב הועדה ישקף את השונות הזו.

אלון:

ההנהלה הפעילה תיקח בחשבון את הדיון בעת הצעת ההרכב
והמנדט של הועדה.

הוחלט:
1-16-5/1

ההנהלה הפעילה תגבש הצעה להרכב צוות שיגיש המלצות
לריענון של טבלת האיזון.
הרכב הצוות והמנדט יובאו לאישור המליאה.
אושר ללא מתנגדים.
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)2

תב"רים:
חדשים:
תב"ר :1696

מטרה:
מימון:
סה"כ:

שיפר תנאי שהייה במבני חינוך
 - ₪ 500,000משרד החינוך
₪ 500,000

תב"ר :1697

מטרה:
מימון:

בתי אגודה כפר עזה
 - ₪ 3,850,000המשרד לפיתוח הפריפריה
נגב גליל
₪ 3,850,000

מטרה:
מימון

עבודות פיתוח באז"ת שער הנגב מערב
 ₪ 6,334,100משרד הכלכלה

סה"כ:

₪ 6,334,100

סה"כ:
תב"ר :1698

הגדלה:
תב"ר :1674

סה"כ:

תכנון ובניית מרכזי תרבות וספורט ממוגן
מטרה:
₪ 494,000
סכום קודם:
סכום ההגדלה - ₪ 500,000 :המשרד לפיתוח הפריפריה
נגב גליל
₪ 994,000

הוחלט:
1-16-5/2

לאשר את התב"רים
אושר ללא מתנגדים.

שאילתא
יוסי:

מבקש לקבל דיווח על ההוצאה החודשית של הסעות עובדים במוניות.

רשם :עודד פלוט

אלון שוסטר
ראש המועצה

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה
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