
 

 לשכת מנכ"ל המועצה

 איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים

 

 
1 

SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON  

 

  78100ד.נ. חוף אשקלון   מועצה אזורית שער הנגב

 :www.sng.org.il Web|  אתר:   :l adasa@sng.org.il Email|  דוא"ל:   Fax 972-6806220-8 :|  פקס  Tel:6806205-8-972טל': 

 "א אדר תשע"חי
  2018פברואר  26

 1-1 –)מליאה( 
 

 2/18סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 25.2.18מיום 

  
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אלון שוסטר :נוכחים
 נציג ארז - יצחק אמיתי )חקל'ה( 
 נציג מפלסים - איתן כביר 
 נציג נחל עוז - לארי טרנטו 
 נציג דורות - ניר בן אשר 
 נציג גבים - איציק חסון 
 נציג כפר עזה - אופיר ליבשטיין 
 נציג ברור חיל - יוסי קרן 
 נציג רוחמה - ליאור ניסקי 
 נציג יכיני - אריה רייבי 
  

 נציגת ניר עם - בטי גברי :חסרים
 נציג אור הנר - עדו ביידר 

 
  

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"ל המועצה - עודד פלוט
 גזבר המועצה - שמעון קרן צבי

 
 

 :סדר היום
 

 23.1.18מיום  1/18אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 
 עדכונים. .2
 

 :חינוך .3
 אזורי רישום, בי"ס צומח. –בי"ס יסודי חדש  (1
 סיכום והמלצות. –"היומן החינוכי"  (2
 

 שונות. .4
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 :פירוט הסעיפים
 
 :23.1.18מיום  1/18אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים

 
 :עדכונים .2

 
 )נוהל התקשרות(. הפעלת מאגר יועצים (1

 
בהתאם לנהלים החדשים של משרד הפנים, אנו מקדמים הקמת  עודד:

מאגרי יועצים בתחומי ההנדסה ובתחומים "הרכים" )חינוך, רווחה, 
 אסטרטגיה, וכו'(.

 
 מענק איזון (2

 
מעל ₪ מיליון  1.8-כהמענק, שאושר ע"י משרד הפנים, גבוה ב שמעון:

, תקציב המותנהפשיר  את האפשר לנו להיהתוכנית. הגידול במענק 
לפי החלטת . למעט סעיפי הוצאה המותנים בהכנסה ייעודית

מחדש באופן חלוקת התקציב המוגדר צורך לדון  המליאה יהיה 
 קרן קשישים". הדיון יתקיים עד חודש יוני. כ"

 
  מפגש עם משלחת קרלסרואה (3

 
חברי המליאה מוזמנים למפגש חגיגי עם משלחת נבחרי ציבור  עודד:

 .17:00-20:00בשעות  25.4.18מקרלסרואה, שיערך ביום רביעי 
 

 :חינוך .3
 
 אזורי רישום, בי"ס צומח –בי"ס יסודי חדש  (1

 מח' החינוךאורי מלול, מנהל  :מוזמנים
 שלומציון כהן, מנהלת בי"ס יסודי 

 
גים באמצעות מצגת את ההערכות לפתיחת בית הספר ימצ  וןאורי ושלומצי

 . דגשים:)מצ"ב( ואת הסוגיות לגביהן יש צורך בקבלת החלטות
כשבית הספר  ,הכוונה להגיע בהדרגה לשני בתי סופר דומים בגודלם •

 החדש יהיה "צומח".
 הישובים, הלוקחת בחשבון את הגודל, צירי התנועהגובשה חלוקה בין  •

 השילוב בין קדמיים לעורפיים.ו
 ת תוכנית פדגוגית במטרה ליצור חיבורים בין שני בתי הספר.ינבנ •
שנים את אזורי הרישום, דבר  3-משרד החינוך מאשר לבחון אחת ל •

 שיאפשר לבצע שינויים במידת צורך.
בחירת השמות לשני בתי  לאחר שבי"ס החדש יקום, יערך מהלך של •

 הספר.
 –יגדל בהדרגה )בי"ס "צומח"(. בשנה הקרובה החדש מוצע שבית הספר  •

 לפתוח רק כיתות א' משיקולים פדגוגיים.
 מספר התלמידים בכיתות. הפיצול יתרום כנראה לצמצום •
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תאפשר יותר שליטה, ותמנע משבר בפיצול כיתות ההתחלה ההדרגתית  •
 קיימות.

 מאפשר להרחיב את בית הספר באופן צומח.משרד החינוך  •
 

 נערך דיון. הערות והתייחסויות שעלו:
 .קיימות חשוב להימנע ככל הניתן מפיצול כיתות •
 למטרות שונות. ם, ניתן יהיה לנצל אותוייםכיתות פנחדרי אם יהיו  •
חשוב שיהיו קשרים הדוקים בין שני בתי הספר, על מנת לשמור על קהילה  •

 זאת, צריך לצפות שתהיה תחרות בין בתי הספר.אזורית אחת. עם 
 .לפי ישובי המגורים שלהםחשוב שחלוקת המורים לא תהיה  •
 ."חחשוב שפורום הורים יבהיר בכתב את תמיכתו בבי"ס "צומ •
מתבצע תהליך למידה מקיף לקראת פתיחת המערכת החדשה. יש  •

 אתגרים לא פשוטים, אבל עובדים על מציאת פתרונות.
 

 :הוחלט 
 

2-18-3/1 

לאשר את חלוקת אזורי הרישום בין שני בתי הספר עפ"י  (1
 .המסגרת המוצגת

לאשר שבית הספר החדש יתפתח במתכונת "צומחת",  (2
 כיתות א' בלבד. יפתחוכשבשנת הלימודים הקרובה 

רסם לתקף בכתב את תמיכת פורום ההורים למהלך ולפ (3
 אותו לכלל ציבור ההורים.

 
 .אושר ללא מתנגדים

  
  סיכום המלצות –"היומן החינוכי"  (2

 הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(חומר רקע )
 אורי מלול, מנהל מחלקת החינוך :מוזמנים

 אריה חודרה, מנהל המתנ"ס  
 נפתלי לדר, יועץ ארגוני 

 
עודד, נפתלי, אורי ואריה מציגים את התהליך ואת המסמך המובא לאישור 

 מועצת החינוך שותפה בהכנת המסך וגיבוש ההמלצות. המליאה.
 

 הערות והתייחסויות:
לקחת חלק בפעילויות תנועות הנוער  לכל המתחנכיםצריך לאפשר  •

איך זה מסתדר עם פעילות לימוד או חוגים  והחינוך החברתי בימי שלישי.
 שנאשר לקיים בימי שלישי?

 החברתי.חשוב לכתוב שהמועצה רואה חשיבות גם בחינוך  •
 חשוב לייצב את צוותי החינוך החברתי בישובים. •
 תצריך לתת דגש לגאווה האזורית. חשוב לנסות לאחד את כולם לתנוע •

 נוער אחת.
 יש לבחון החזרה של "יום העבודה" השבועי. •
שישדרג  ,יש לבחון מודל לשמוש בתקציב שאנו מעבירים לחנוך החברתי •

 את איכות המדריכים.
בפורמאלי הוא לוב של החינוך הבלתי פורמאלי חשוב להדגיש שהשי •

 הנושא רק לבחינה. –בעייתי, ולכן בשלב זה 
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במציאות כיום אי אפשר לכפות על בני הנוער להצטרף לחינוך החברתי  •
 או לתנועות הנוער.

 חשוב לתמוך בהמלצות של הגורמים המקצועיים. •
 

 :הוחלט 
 

2-18-3/2 

, עם החינוכילאשר את ההמלצות המוגשות לגבי היומן 
 העדכונים הבאים:

 לציין שהמועצה רואה חשיבות בחינוך החברתי. •
 בחינת החזרת יום העבודה השבועי. •

בחינת שימוש בתמיכת המועצה לייצוב המדריכים  •
 בישובים.

 
 .אושר ללא מתנגדים

  
 :שונות .4

 
 עדכון שכר בכירים (1

 
על בסיס כללים חדשים שקבע משרד הפנים, ועדת ההנהלה  אלון:

משכר מנכ"ל( ועלי דבסן  95%אישרה עליה בשכר לדניאל סנרמן )
 משכר מנכ"ל(. 90%)

 
 :הוחלט 

 

2-18-4/1 
 לאשר עליה בשכר לאדר' דניאל סנרמן, מהנדס המועצה, 

משכר  90%-משכר מנכ"ל ולעלי דבסן, מבקר פנים, ל 95%-ל
 מנכ"ל. 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
  תכנית לקידום שוויון מגדרי (2

 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

שהוכנה ע"י  ,מציג את התוכנית השנתית לקידום שיוויון מגדרי עודד:
 אביטל ניר, היועצת למעמד האישה, ומוגשת למשרד נגב גליל.

 
 ,. ככללשל התוכנית ורות והשימושיםקהמעם אביטל  ונבדק שמעון:

למליאה תואמת התוכנית שהוצגה השתתפות המועצה מתוקצבת. 
יש לתקן את  .תוכנית שאושרה על ידי המשרד לנגב  ולגלילאת ה

 .בהתאם המלל המצורף
 

 מתנגד להשקעה בקידום קבוצות ומגדרים ממוקדים. יוסי:
 

חשוב שהתוכנית תעודד השתתפות נשים בפורומים מנהלים  ליאור:
 בישובים ובאזור.
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 :הוחלט 
 

2-18-4/2 
לאשר את התוכנית לקידום שוויון מגדרי שהוכנה ע"י היועצת 

 למעמד האישה. 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 ציבורלקידום מבני קול קורא  (3

 
גליל. הוגשו מספר -קורא של משרד נגבהמציג את עקרונות הקול  אלון:

 1.5הצעות מהישובים. ההנהלה הפעילה גיבשה הצעה הכוללת: 
להרחבת ₪ מיליון  0.5-השחייה בנחל עוז ולשיקום בריכת ₪ מיליון 

תקציב שיפוץ בית העם )חדר האוכל לשעבר( בברור חיל. המימון 
 יוכנס לטבלת הצדק.

 
 מבקש לקחת בחשבון את הצרכים של בית העם ביכיני. אריה ר:

 
שעד היום  ,נבדקו המקורות והשימושים. קיים מימון חלקי מתוקצב  שמעון:

צורך במימון משלים. מציין שאם לא נעשה בו שימוש בשל ה
יתקבלו התוכניות יהיה צורך בתוספת מימון של המועצה והישוב 

 נחל עוז(. לגבי)ביחוד 
 

 :הוחלט  
 

2-18-4/3 
גליל למבנים -לאשר את ההגשה לקול הקורא למשרד נגב

ציבוריים לשיקום בריכת השחייה בנחל עוז ושיפוץ בית 
 העם/מועדון בברור חיל. 

 
 .מתנגדים אושר ללא

 
 "מזרחי"פתיחת חשבון למועצה בבנק  (4

 
יש צורך בפתיחת חשבון בנק  ,בשל שינוים שנערכו בבנק "לאומי" שמעון:

לאשר פתיחת חשבון בבנק מזרחי טפחות.  מציע .נוסף למועצה
 החשבון )כמו שאר החשבונות( הינו ללא מסגרת אשראי. 

 
 :הוחלט 

 

2-18-4/4 

 ."טפחות "מזרחיבנק בלאשר פתיחת חשבון  .1
על כל  לאשר למורשים לחתום בשם המועצה .2

 ןהמסמכים הבנקאיים הנדרשים לצורך פתיחת החשבו
וביצוע פעולות בו, כולל באמצעות הפקס, וכן קבלת 

 מידע באמצעות האינטרנט.
 

 
 .אושר ללא מתנגדים
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  משלחת מקצועית לקרלסרואה (5
 

בתחום האזרחים עם קרלסרואה במסגרת התוכנית המשותפת  עודד:
ימים.  5-הוותיקים, מתוכננת משלחת מקצועית בתחילת חודש יוני ל

חברים, אלון מצטרף ליומיים. כרטיסי הטיסה  7המשלחת מונה 
עם השתתפות עצמית  ,מתחלקים בין המועצה לעמותה לקשיש

 של הנוסעים. האירוח ממומן באופן מלא ע"י המארחים.
 

 :הוחלט
 

2-18-4/5 

לאשר יציאת משלחת מקצועית שמונה את: עודד פלוט, חיה 
שולי הרן עודד אטינגר, ציפי מוצפי, עדי כץ, תמי הלוי, ברדמן, 

ואלון שוסטר לקרלסרואה בחודש יוני על בסיס הפרטים 
 שהוצגו.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 הלוואה מבנק "דקסיה" (6

 
לאיגוד ₪ מיליון  1.5להלוואה בסך  התקבל אישור מבנק דקסיה  שמעון:

ת שער הנגב )ביוב(. בהמשך להחלטת המליאה לערוב וערים שדר
מיליון  1.5ביחד ולחוד עם עיריית שדרת להלוואה עד לסכום של 

לטובת האיגוד אנו מתבקשים לאשר שעבוד הכנסות עצמיות ₪, 
  .לאבטחת פירעון ההלוואה והערבות

  
 :הוחלט 

  

2-18-4/6 
שעבוד הכנסות עצמיות לטובת איגוד ערים  מאשרים

שדרות שער הנגב )ביוב( לאבטחת פירעון ההלוואה  
 .והערבות

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
  תב"רים (7

 
 הגדלה

 
 הקמה ומיגון חדרי חוגים בנחל עוז מטרה: :1647תב"ר 

 ₪   1,700,000 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  250,000 סכום ההגדלה: 
 ₪ 1,950,000 סה"כ: 

 
 שביל אופניים בין מכללת ספיר לת. רכבת מטרה: :1758תב"ר 

 ₪  3,265,493 סכום קודם: 
 רכבת ישראל -₪  300,000 סכום ההגדלה: 
 מ. התחבורה -₪  703,126  
 ₪. 4,268,619 סה"כ: 

mailto:adasa@sng.org.il


 

 לשכת מנכ"ל המועצה

 איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים
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  78100ד.נ. חוף אשקלון   מועצה אזורית שער הנגב

 :www.sng.org.il Web|  אתר:   :l adasa@sng.org.il Email|  דוא"ל:   Fax 972-6806220-8 :|  פקס  Tel:6806205-8-972טל': 

 הקמת בי"ס יסודי מטרה: :1666תב"ר 
 ₪  19,005,434 סכום קודם: 
 מ. החינוך -₪  1,406,825 סכום ההגדלה: 
 ₪  20,412,259 סה"כ: 

 
 ביטול

 
 תשתיות הקפיות במוסדות חינוך יסודי מטרה: :1795תב"ר 

 ₪  923,860 סכום קודם: 
 מ. החינוך -₪  (923,860) סכום הביטול: 
 ₪  0 סה"כ: 

  
ל לבט מבקש ,לאחר בחינה מחדש של צורת הדיווח למשרד החינוך  שמעון:

זה, שיועד לתשתיות בית הספר היסודי החדש,  ולהעביר את  תב"ר
 הקמת בית ספר יסודי.  - 1666התקציב לתב"ר 

 
 חדשים

 
  שיפוץ מועדון נוער ק. רוחמה מטרה: :1807תב"ר 

 מ. השיכון -₪  200,000 מימון: 
 ₪  200,000 סה"כ: 

 
 

 בריכת שחייה בנחל עוז מטרה: :1808תב"ר 
 מ. השיכון -₪  980,000 מימון: 
 ₪ 980,000 סה"כ: 

 
 מפלסים שער חשמלי מטרה: :1809תב"ר 

 משהב"ט -₪  55,000 מימון: 
  ₪  55,000 סה"כ: 

 
 הוחלט:

 

 
 .פה אחדאושר 

 רשם: עודד פלוט 
                                    

 
                     

    
 עודד פלוט                                                               אלון שוסטר

 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   
 

 , כולל ביטולשהוצגו התב"ריםהמליאה מאשרת את  1-18-3/4
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