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לשכת מנכ"ל המועצה
פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  1/15מיום :21.1.16
הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים.

.2

תכנון בי"ס יסודי חדש:
מוזמנים :דניאל סנרמן (מהנדס המועצה) ,אריה חודרה (מנהל אשכול חינוך ,פנאי
וקהילה ,אורי מלול (מנהל מח' החינוך) ,לידיה מולדובסקי ,מורן קלדר מזרחי
(מתכננות הפרויקט).
לידיה:

מציגה באמצעות מצגת את התוכנית הכוללת של בי"ס היסודי החדש.
דגשים:
 נתנה תשומת לב רבה לחיבור בין שני בתי הספר – הישן והחדש.
 הפרויקט יכלול הוספת שטחי חניה עם אמצעי בטיחות מתאימים.
 שמירה על תפיסה כפרית – מבני הכיתות הם חד קומתיים.
 המבנים ממוגנים באופן מלא ,כולל החללים המשותפים בין
הכיתות .יש פתחים המאפשרים להיכנס למבנים במהירות מכיוון
החצרות.
 עם זאת ,ניסיון שהמבנים יראו כמה שיותר לא ממוגנים.
 התכנון מותאם לגידול הדרגתי במספר הכיתות.
 גמישות ביצירת שינויים פיזיים עתידיים ,במטרה להתאים לצרכים
המשתנים.
 הוספת אלמנטים למבנים בבית הספר הקיים (כיתות חוץ) ,על
מנת ליצור רצף עיצובי ולהגדיל את חללי המפגש.

דניאל:

הכוונה הייתה ליצור תחושה של קמפוס מאוחד ,שיש לו שפה
משותפת .נעשתה עבודה שבאה למתן את תחושת המיגון .הפרויקט
כולו נעשה בבניה ירוקה ,עם אלמנטים של פתחי אוויר ,שימוש במים
אפורים ועוד .הדפנות של המבנים משמשות בסיס לכיתות חיצוניות,
בחלל הפתוח .מבני הכיתות כוללים מממ"ים ,שמאפשרים גמישות
להנהלת בית הספר בשימוש בחללים.

אריה ח:

התוכנית באה לתת מענה לתפיסת "ביחד ולחוד" בין שני בתי הספר.
דוגמאות לכך הם חדר מורים שיכול להיות משותף ,ושער כניסה
משותף .היה חשוב גם לחדש את בית הספר הנוכחי .כרגע נעשית
עבודה עם הצוותים המקצועיים והציבוריים להמשך .האתגר הוא
יצירת איזון בין שני בתי הספר.

אורי:

הצוותים המקצועיים עוסקים בפיתוח הרעיון של מסלולים המשותפים
לשני בתי הספר .התכנון הפיזי נותן לכך מענים .לדוגמא :אין גדר בין
שני בתי הספר .זהו אתגר ניהולי ומורכב ,ולכן חשוב לבנות את
הקונספט באופן נכון .תאריך היעד לפתיחת בי"ס החדש הוא
ספטמבר .2018
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לשכת מנכ"ל המועצה
אלון:

מבקש מחברי המליאה להתייחס לשאלת גודל הכיתות .הפרוגרמה
מאפשרת כרגע  53מ"ר לכיתה .על מנת להשוות בין שני בתי הספר
( 60מ"ר לכיתה) ,יש צורך בתוספת של כמיליון .₪

שמעון:

כשהוקם בי"ס היסודי הקודם ,משרד החינוך השתתף בתקציבים שלא
ניתנים כיום .התקציב הכולל הצפוי ממשרד הוא כ 21-מיליון ,כאשר
ההערכות שלנו היום הן כ 23-30-מיליון  .₪המועצה תצטרך להוסיף
כסף .לפני כשנה תקצבנו  1מיליון  ₪והשנה תכננו לתקצב מיליון
נוסף .כרגע יש אי ודאות רבה .אם רוצים להרחיב את הכיתות ל60-
מ"ר ,התוספת היא של כמיליון  ₪נוספים .מציין שיהיה צורך להשקיע
כספים גם בבית הספר הקיים ,על מנת להתאים אותו למצב החדש.

אופיר:

צריך ליצור כמה שפחות פערים בין בתי הספר .לכן ,גם הכיתות
בבי"ס החדש צריכות להיות  60מ"ר .חשוב מאוד להסדיר את נושאי
החניה וההורדה של התלמידים .טוב שאין גדר בין שני בתי הספר,
כדי שתהיה זרימה .חשוב שהתכנון התקציבי יתייחס גם לבי"ס הקיים.

בטי:

יש חשיבות רבה להסברה בישובים ולהורים .יש לנו מספיק זמן
להתכונן .לגבי גודל הכיתות – יותר חשוב שהתכנון יהיה פונקציונלי.

יוסי:

צריך לאשר כבר עכשיו כיתות של  60מ"ר .גם כך יהיה קושי בחלוקה
בין בתי הספר .יתכן שזה יסייע בגיוס משאבים.

אריה ר:

השאלה המרכזית היא מהי מטרת בית הספר ולא מהו גודל הכיתות.
שאלת הגודל היא פונקציה של כסף – אם יש ,טוב להגדיל.

ליאור:

מברך על העבודה היפה והמקצועית .חשוב מאוד להיערך למענים
הנדרשים בתחום הנגישות .ע"מ לקבל החלטות ,צריך לתמחר את
כלל הפרמטרים בפרויקט.

חקל'ה:

חשוב היום להחליט על גודל הכיתות ,על מנת שלא נסתבך.

עודד:

הצוות שהוביל את התכנון ,התמודד עם אתגרים לא פשוטים –
והצליח לייצר תוכנית טובה ואיכותית ,שמאפשרת לנו גמישות
בפיתוח .בגלל הסמיכות בין בתי הספר וחלוקת הישובים ביניהם ,יש
חשיבות רבה לשמור על הסטנדרטים של בית הספר הקיים ,בעיקר
בפרמטר חשוב ורגיש כמו גודל הכיתות.

שמעון:

יש לנו אפשרות לגייס את הסכום הדרוש ,אבל זה יבוא על חשבון
השקעות אחרות .נכון שניתן לדחות את הפיתוח ,אך יש לכך מחירים.
יתכן שיש חלקים בפרויקט שניתן לגייס להם תרומות.

ניר:

על מנת שנוכל לקבל החלטות ,חשוב שנדע מהן סה"כ ההשקעות.

אריה ח:

לא צריך להיות שוויון מוחלט בין בתי הספר .לכל אחד מהם יכולים
להיות יתרונות ביחס לאחר.
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לשכת מנכ"ל המועצה
דניאל:

הפרויקט יענה על כל דרישות הנגישות הקיימות .מעריך שהתוספת
הכספית הנדרשת מעבר למשרד החינוך תהיה כ 3-מיליון .₪
התוספת של גודל הכיתות היא לא בעלת משמעות תכנונית.
בעניין התעבורה – המועצה והמכללה מכינות תוכנית אב בנושא.

אלון:

(מסכם) מברך את הצוות המוביל על העבודה הטובה והמקצועית .יש
חשיבות רבה למיתוג נכון של שני בתי הספר ,על מנת לא ליצור פער
בתפיסה הציבורית לגביהם .בפרויקט בסדר גודל כזה ולטווח ארוך
כזה ,לא נכון ליצור בעייתיות בנושא בעל רגישות כמו גודל הכיתות.
לכן ,מה שנכון לעשות בעת הזו הוא לקבל החלטה על כיתות של 60
מ"ר ,ולתקן אותה בהמשך אם ישתנו הנסיבות.

הוחלט:

2-16-2

 .1מאשרים לקדם את התוכניות להקמת בית הספר היסודי
החדש על בסיס החומרים שהוצגו בישיבה.
 .2מנחים את המתכננים לקדם תכנון של כיתות בגודל  60מ"ר.
אם יהיה בהמשך צורך בשינוי – הוא יובא לדיון במליאה.
 .3מחלקת הנדסה והגזברות יעבירו לחברי המליאה את
ההערכות התקציביות הקיימות מוקדם ככל האפשר עם
התבהרותם.
אושר פה אחד.

.3

לוגו המועצה:
מוזמנות :מיכל שבן קוצר (דוברת המועצה) ,נרקיס שגב (מעצבת גרפית).
עודד:

המליאה הקימה ועדה מקצועית-ציבורית שתכין חלופות ללוגו
המועצה .הועדה ,בה משתתף ליאור כנציג המליאה ,עשתה עבודה
מקיפה ומקצועית .היום מוגשות למליאה  3חלופות ללוגואים .ניתן
לקבל החלטה בישיבה או לחילופין להעביר להכרעת הציבור
באמצעות הצבעות בקלפיות בישובים.

מיכל:

מציגה באמצעות מצגת את העבודה שנעשתה ע"י הועדה ואת
החלופות המוגשות למליאה .דגשים:
 רשויות רבות שינו את הלוגו שלהם בשנים האחרונות.
 התבצע תהליך בחירה של מעצבת מתוך המעצבים במועצה
ושיתוף ציבור.
 הועדה בחנה  3חלופות :יצירת לוגו חדש לחלוטין ,יצירת לוגו
חדש על בסיס הלוגו הקיים וריענון של הלוגו הקיים.
 נעשתה עבודה מקצועית ומעמיקה בניתוח הלוגו הקיים.
 בכל ההצעות המוגשות אין שינויים רדיקאליים.

ליאור:

מברך את מיכל ונרקיס על העבודה המקצועית והטובה .חשוב מאוד
שאלון יהיה שלם עם המהלך .לאחר כל התהליך שהתבצע בחודשים
האחרונים ,נכון לקבל החלטה היום.
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נרקיס:

המודעות הוויזואלית בארץ מתפתחת והולכת .כל השנים חשבה
שהלוגו של המועצה לא טוב .בעיניים מקצועיות התהליך הזה נכון
ומשרת את המועצה .גופים גדולים ותיקים עשו שינויים מסוג זה ואף
יותר קיצוניים.

אלון:

הוא לא היה יוזם את המהלך .אך משהוא יצא לדרך ,הוא לא מתנגד
לו .בשורה התחתונה –  3החלופות המוצגות כאן הן מאותה
"משפחה" .באופן אישי ,מעדיף שההחלטה תתקבל ע"י הציבור.

ניר:

בעד לקבל החלטה כרגע .שלוש החלופות המוצגות יפות .תומך
בחלופה .A

אריה:

לא כל הציבור היה שותף .מאמין שאנשים לא רוצים לשנות את הלוגו.

חקל'ה:

ההרכב של המליאה הוא מקרי כשמדובר על טעם .לכן ,נכון לבוא
לציבור ולקבל החלטה.

לארי:

בדרך כלל לוגו נבחר ע"י אנשי מקצוע ,שיכולים לנתח אותו ולקבל
החלטה מבוססת.

אופיר:

הבחירה צריכה להיעשות ע"י אנשי מקצוע .שלושת הלוגואים טובים,
אבל יש לאפשר לועדה לקבל החלטה .אישית מעדיף את חלופה .A

יוסי:

צריך לקבל החלטה כאן ועכשיו – ובתנאי שלא נשקיע יותר מדי
כספים בהחלפה .מעדיף את חלופה .A

עודד:

חשוב שנקבל היום החלטה שהבחירה היא בין  3החלופות שהועדה
מגישה .המשמעות היא שאנחנו נפרדים מהלוגו הנוכחי.

המליאה הודתה לצוות ולנרקיס על העבודה.
נערכו הצבעות עפ"י הסדר הבא:
)1
)2
)3

הבחירה תהיה בין שלושת הלוגואים המוצעים ע"י הועדה.
בעד .8 :נגד.1 :
האם לקבל החלטה במליאה או מחוץ למליאה.
בעד החלטה במליאה .4 :בעד לא במליאה.5 :
האם לקבל החלטה ע"י הציבור או בועדה המקצועית.
בעד החלטה ע"י הציבור .3 :בעד החלטה ע"י פורום מקצועי.5 :

הוחלט:
2-16-3

הלוגו יבחר ע"י הועדה המקצועית מבין  3החלופות שהוגשו
למליאה.
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.4

שונות.
 )1דיווח של אלון :נסיעה לכנס בלייפציג ,קשר עם עיריית סן דייגו:
א.
ב.

אלון השתתף בכנס בלייפציג לציון  50שנה ליחסים הדיפלומטיים בין
גרמניה לישראל .הוא וסגן ראש המועצה בקרלסרואה הציגו את
השותפות שלנו.
עיריית סן-דייגו ,בסיוע הפדרציה ,פנתה אלינו שנגיש הצעה לשותפות
בין העיר לשער הנגב.

הוחלט:

2-16-4/1

 .1המליאה רשמה בפניה את הדיווח של אלון על נסיעה לכנס
בלייפציג.
 .2המליאה מסמיכה את ההנהלה הפעילה להגיש הצעה
לשותפות בין שער הנגב לעיר סן-דייגו.
אושר ללא מתנגדים.

 )2עדכון הרכב ועדות הנהלה ,מכרזים וביקורת:
עודד:

בעקבות פניה של ניר ומתוך רצון לרענן את ועדות המועצה ,מוצע
לצרף את ניר לועדת ההנהלה וכספים ,ולמנות במקומו את ליאור
כיו"ר הועדה לענייני ביקורת.

הוחלט:

2-16-4/2

 .1לאשר את הצטרפות ניר בן אשר לועדת ההנהלה וכספים.
 .2למנות את ליאור ניסקי ליו"ר ועדת ביקורת .ניר יעביר לליאור
את התפקיד במהלך השבועות הקרובים .ליאור יחדל
מלשמש כחבר בועדת המכרזים.
אושר ללא מתנגדים.

 )3הרכב הועדה לבחינת טבלת האיזון:
שמעון:

מציע שהועדה לבחינת טבלת האיזון תכלול נציג מכל ישוב ,כפי
שהיה בעבר .הבחירה של הנציגים תיעשה בתיאום עם הנהלות
הישובים .המנדט של הועדה הוא לגבש המלצות למליאה,
שעיקרן :עדכון הכספים שכן או לא נכנסים לטבלה ובאילו
אחוזים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:
2-16-4/3

לאשר את המסגרת והמנדט של הועדה לבחינת טבלת האיזון
שהוצגו ע"י שמעון .פגישות הועדה יהיו פתוחות לחברי המליאה.
אושר ללא מתנגדים.

 )4נוהל נסיעות לחו"ל:
עודד:

מציג נוהל נסיעות לחו"ל ,שבא להסדיר ולהבהיר את הסוגיות
הנוגעות לנסיעה לחו"ל של נבחרים ועובדים ברשות.
בדיון הועלו הערות לגבי שני סעיפים הנוגעים להגבלות על חברי
המועצה.

הוחלט:
2-16-4/4

לאשר את נוהל נסיעות לחו"ל ,לאחר תיקונים בסעיפים עליהם
התקבלו הערות חברי המליאה.
אושר ללא מתנגדים.

 )5פתיחת חשבון פיס כללי:
שמעון:

מפעל הפיס דורש פתיחת חשבון נפרד למענקים שהוא מקצה.
יש לפתוח בבנק "דקסיה" חשבון פיתוח.

הוחלט:

2-16-4/5

לאשר פתיחת חשבון פיתוח בבנק "דקסיה" למענקים שמקצה
מפעל הפיס .לאשר למורשים לחתום בשם המועצה ,לחתום על
כל המסמכים הבנקאיים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון הנ"ל.
.
אושר ללא מתנגדים.

 )6תב"רים:
חדשים:
תב"ר  :1699מטרה:
מימון:
סה"כ:

פיתוח בתי עלמין (ברוחמה)
 - ₪ 142,531המשרד לשירותי דת
₪ 142,531

תב"ר  :1700מטרה:
מימון:
סה"כ:

שיקום דרך בטחון בגבים
 - ₪ 743,370משהב"ט-פקע"ר
₪ 743,370
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לשכת מנכ"ל המועצה
תב"ר  :1701מטרה:
מימון:

מועדוניות ניר עם
 - ₪ 402,000משרד רווחה
 - ₪ 18,748העברה מתב"ר 1599
 - ₪ 115,252העברה מתב"ר 1617
₪ 536,000

תב"ר  :1702מטרה:
מימון:

מועדונית מפלסים
 ₪ 204,000משרד רווחה
 - ₪ 68,000העברה מתב"ר 1617
₪ 272,000

תב"ר  :1703מטרה:
מימון:

מועדונית לקשישים ארז
 - ₪ 322,500משרד הרווחה
 - ₪ 107,500העברה מתב"ר 1617
₪ 430,000

תב"ר  :1704מטרה:
מימון:
סה"כ:

תאורת בטחון באיבים
 - ₪ 216,800משהב"ט
₪ 216,800

תב"ר  :1705מטרה:
מימון:

הצטיידות ושיפוץ אולם התעמלות
 - ₪ 121,758משרד התרבות והספורט
 - ₪ 20,000העברה מתב"ר 1617
₪ 141,758

סה"כ:

סה"כ:

סה"כ:

סה"כ:
הקטנה:

תב"ר  :1599מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

מצ'ינג לתקציבי מדינה
₪ 99,851
( - ₪ )18,748העברה לתב"ר 1701
₪ 81,103

תב"ר  :1617מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:

השקעות בישובים ומצ'ינג מדינה בישובים
₪ 601,708
( - ₪ )115,252העברה לתב"ר 1701
( - ₪ )68,000העברה לתב"ר 1702
( - ₪ )107,500העברה לתב"ר 1703
( - ₪ )20,000העברה לתב"ר 1705
( - ₪ )20,000העברה לתב"ר 1646
₪ 270,956

סה"כ:
הגדלה:
תב"ר  :1520מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

הקמת מעונות יום בישובים
₪ 14,459,797
 - ₪ 1,099,473משרד הכלכלה
₪ 15,559,270
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לשכת מנכ"ל המועצה
תב"ר  :1646מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

שיפוץ והרחבת אולם ספורט
₪ 400,000
 - ₪ 20,000העברה מתב"ר 1617
₪ 420,000

הוחלט:
1-16-5/6

לאשר את התב"רים
אושר ללא מתנגדים.

רשם :עודד פלוט

אלון שוסטר
ראש המועצה

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה
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