לשכת מנכ"ל המועצה
כ"ו אב תשע"ו
 30אוגוסט 2016
(מליאה) – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 8/16
מיום 29.8.16
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ארז
נציגת ניר עם
נציג גבים
נציג אור הנר
נציג ברור חיל
נציג נחל עוז
נציג רוחמה
נציג יכיני

נוכחים:

אלון שוסטר
יצחק אמיתי (חקל'ה)
בטי גברי
איציק חסון
עדו ביידר
יוסי קרן
לארי טרנטו
ליאור ניסקי
אריה רייבי

-

חסרים:

אופיר ליבשטיין
איתן כביר

 נציג כפר עזה -נציג מפלסים

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
-

עודד פלוט
שמעון קרן צבי
עלי דבסן
אלישע פרזמה

מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
מבקר פנים
קבוץ דורות

סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  7/16מיום .19.7.16

.2

חינוך.

.3

תבחינים לתמיכה לשנת .2017

.4

שונות.
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לשכת מנכ"ל המועצה
פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  7/16מיום :19.7.16
הסיכום אושר ללא מתנגדים.

.2

חינוך:
מוזמן :אורי מלול ,מנהל מח' החינוך
א .פתיחת שנת הלימודים תשע"ז – עדכון:
אורי:

מציג באמצעות מצגת את ההערכות לפתיחת שנת הלימודים
הקרובה .דגשים:
 התאמת סדר היום וההסעות לדרישות חדשות של משרד
החינוך.
 התאמת מבני בי"ס היסודי לגידול במספר התלמידים.
 הנגשת כיתות בבי"ס התיכון.
 פתיחת מעון ראשון של המועצה ביכיני ,המופעל ע"י המתנ"ס.

עודד:

מציג את הפעילות הסדורה של "חמ"ל חינוך".

חקל'ה :מביע הערכה לעוסקים במלאכת ההכנה לקראת פתיחת שנת
הלימודים.
ב .הרכב מועצת חינוך
עודד:

בעבר אישרנו במליאה את המנדט וההרכב של מועצת החינוך .עפ"י
הסיכום ,מובאת היום הצעה לאיוש השמי של התפקידים (מצ"ב).
מציע להסמיך את הצוות המוביל להשלים את השמות החסרים.

עלי:

מציע לבחון צירוף של נציג/ים של התלמידים.

עודד:

ההצעה תובא לדיון בצוות המוביל של מועצת החינוך.

הוחלט:
8-16-2

 .1לאשר את הרכב מועצת החינוך עפ"י המסמך שהוגש.
 .2להסמיך את הצוות המוביל של מועצת החינוך למנות
את הנציגים החסרים.
אושר ללא מתנגדים.
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.3

תבחינים לתמיכה לשנת 2017
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
עודד:

מציג את ההמלצה של הועדה המקצועית לתבחינים לשנת 2017
ואת חוות הדעת המשפטית של היועצת המשפטית (מצ"ב) .בהצעה
אין שינויים יחסית לתבחינים לשנת .2016

אריה ר:

התבחינים אינם כוללים את תחום הדת.

ליאור:

בתבחינים הקיימים יש גמישות מספיק רחבה.

אלון:

מציע שאריה יפגש עם עודד ויציג את הצרכים לתמיכה בתחום הדת.

הוחלט:
8-16-3

לאשר את המלצת הועדה המקצועית לתבחינים לשנת
.2017
אושר ללא מתנגדים.

.4

שונות:
 )1הערכות מחודשת במחלקת התחבורה:
עודד:

אלי תורג'מן ,מנהל מח' התחבורה ,פורש לגמלאות בפברואר .2017
לאחר התייעצות ולמידה ממועצות אחרות ,גובש מודל של מינוי אחד
מנהגי האוטובוס כרכז המחלקה ולצידו מזכירת מחלקה במשרה
מלאה .המהלך מביא לחיסכון כספי משמעותי.

שמעון :מציג עבודה של בדיקה כלכלית שהתבצעה על מחלקת התחבורה,
שהעלה את הצורך לשדרג את ההתנהלות המנהלתית של
המחלקה.
אריה ר :מברך על המהלך .צריך לוודא שבמשך הזמן הרכז לא יהפוך
למנהל במשרה מלאה.
הוחלט:
8-16-4/1

לאשר את המודל לניהול התחבורה עם פרישתו של מנהל
המחלקה הנוכחי .המסגרת המאושרת כוללת:
 )1רכז מחלקה – מקרב אחד מנהגי האוטובוס.
 )2מזכירת מחלקה – במשרה מלאה (תקן חדש).
המודל יופעל לתקופת ניסיון של שנה.
אושר ללא מתנגדים.
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 )2שימוש במדבקות לוגו בכלי רכב של המועצה:
עודד:

מציג את החלטת ההנהלה הפעילה לגבי שימוש במדבקות עם
הלוגו החדש ברכבי המועצה.

אריה ר :חושב שצריך לשים מדבקות על כל המכוניות.
איציק:

אם יש ביקורת – לא צריך להתמודד איתה באמצעות הסתרה.

חקל'ה :מדובר בבעלי תפקידים ,שאנחנו סומכים עליהם .עם זאת ,צריך
לשים מדבקות על כל המכוניות.
ליאור:

המדבקות הן חשובות מבחינת גאוות יחידה.

הוחלט:
לשים מדבקות על כל כלי הרכב הצמודים במועצה.

8-16-4/2

אושר ללא מתנגדים.
 )3קול קורא תרבות:
שמעון :משרד נגב גליל ,באמצעות הרשות לפיתוח הנגב ,פרסם קול קורא
בתחום התרבות .המתנ"ס הגיש בקשה ,אך הוחלט שהוא אינו יכול
להגיש והמועצה היא זו שצריכה להגיש .השתתפות הרשות תהיה
מהתקציב למתנ"ס ,כך שבשלב זה ,לא מדובר בתוספת לתקציב.
הוחלט:
8-16-4/3

מאשרים הגשת בקשת תמיכה מהרשות לפיתוח הנגב
לשנת  2016לפרויקט "קידום אירוע תרבות וספורט רב
משתתפים בשנת ."2016
היקף התקציב המבוקש  .₪ 216,000 -הבקשה מהרשות -
.₪ 100,000
אושר ללא מתנגדים.

 )4נסיעה של אלון שוסטר לישיבת "אורט עולמי"
אלון:

בסוף אוקטובר הוא מוזמן לישיבת הנהלת ארגון "אורט עולמי"
בלונדון .הטיסה והאירוח – ע"ח המארחים.

הוחלט:
8-16-4/4

מאשרים את טיסתו של אלון שוסטר לישיבת הנהלת
"אורט עולמי" בלונדון
אושר ללא מתנגדים.
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 )5תב"רים:
חדשים
תב"ר :1722

מטרה:
מימון:
סכום:
סה"כ:

שיפוץ רווחה ומרכז יום לקשיש.
משרד העבודה והרווחה
₪ 127,000
₪ 127,000

תב"ר :1723

מטרה:
מימון:
סה"כ:

תשתיות ל 11-יח"ד בתי אגודה
 - ₪ 990,000משרד השיכון.
₪ 990,000

הגדלה
תב"ר :1647

הוחלט:
8-16-4/5

חדרי חוגים ממוגנים לנחל עוז
מטרה:
₪ 1,400,000
סכום קודם:
סכום ההגדלה - ₪ 150,000 :משהב"ט
₪ 1,550,000
סה"כ:

לאשר את התב"רים
אושר פה אחד.

רשם :עודד פלוט

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה

אלון שוסטר
ראש המועצה
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