לשכת מנכ"ל המועצה
כ"ב אלול תשע"ח
 02ספטמבר 2018
(מליאה) – 1-1

סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 8/18
מיום 30.8.18
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ארז
נציג גבים
נציג נחל עוז
נציג רוחמה
נציג כפר עזה
נציג אור הנר
נציג יכיני
נציג ברור חיל
נציג דורות

נוכחים:

אלון שוסטר
יצחק אמיתי (חקל'ה)
איציק חסון
לארי טרנטו
ליאור ניסקי
אופיר ליבשטיין
עדו ביידר
אריה רייבי
יוסי קרן
ניר בן אשר

-

חסרים:

בטי גברי
איתן כביר

 נציגת ניר עם -נציג מפלסים

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
עודד פלוט
שמעון קרן צבי
נפתלי סיון

-

אורי מלול

-

מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
מנהל פרויקטים במטה האסטרטגי,
מזכיר ועדת בחירות
מנהל מח' החינוך

סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  7/18מיום .25.7.18

.2

עדכונים.

.3

ענייני עובדים.

.4

המלצה לגבי מספר חברי הוועד המקומי הנפרד ביישובים.

.5

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

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  7/18מיום :25.7.18
הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
 )1שביתת נהגי הסעות תלמידים
עודד מעדכן לגבי ההערכות לשביתת אזהרה של נהגי האוטובוס במועצות
האזוריות ביום הלימודים הראשון .המטרה היא לקיים ככל הניתן יום לימודים
רגיל.

.3

)2

פתיחת שנת הלימודים תשע"ט
אורי מלול מסר דיווח מקיף על ההערכות לפתיחת השנה בבתי הספר ובגני
הילדים .חברי המליאה שבחו את מחלקת ההנדסה על עמידה בלו"ז הקמת
בי"ס יסודי החדש.

)3

מעון יכיני
עודד מעדכן לגבי פתיחת המעון ביכיני בשנת הלימודים תשע"ט .נבחר מפעיל
שבתום העברת סמל המעון מהמתנ"ס – יתחיל לנהל את המעון (בסביבות
נובמבר) .נמסר ע"י מספר חברי מליאה שיש הצעה לניהול המעון במתכונת
שונה.
סוכם לקיים דיון עם נציגי ההורים והמושב ובהשתתפות נציגי המליאה על מנת
לבחון את ההצעה.

ענייני עובדים:
(רקע הועבר הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
 )1הגדלת משרת קב"ס המועצה
אורי:

מציג את הצורך בהגדלת משרת הקב"ס מ 50%-משרה ל - 100%-הן
בשל העומס בצרכים והן בשל הקושי לגייס אדם מתאים .משרד
החינוך אישר הגדלת התקן .העלות למועצה כ 20-אש"ח בשנה.
פורמאלית האישור כרגע ל 3-חודשים.

אלון:

משרד החינוך נותן לנו משאב ,שיכול לתת מענה לנושא חשוב .לא
יהיה נכון לוותר על זה.

יוסי:

האם ניתן לחבר את  1/2המשרה למשרה אחרת (לדוגמא :קב"ט
מוס"ח)?

אורי:

מקב"ס המועצה נדרשת תעודת הוראה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
איציק :אנחנו צריכים לתת מענה לצורך פתיחת שנת הלימודים.
אופיר :צריך לתת מענים לחינוך המיוחד ,וחשוב שתהיה כתובת לכך ,וחשוב
שזה יודגש במכרז.
אריה :האם מדובר במשרה מובטחת לאורך זמן?
אורי:

עפ"י הנהלים המוכרים ,משרש החינוך בדרך כלל לא חוזר בו לאחר
שאישר.

הוחלט:
8-18-3/1

לאשר יציאה למכרז על משרת קב"ס במשרה מלאה .הגדרת
התפקיד תתייחס למענים לילדים עם צרכים מיוחדים.
אושר ללא מתנגדים.

 )2פסיכולוג חינוכי – הגדלת השתתפות
אורי:

מנהל השפ"ח השיג תוספת של  1/2משרה לפסיכולוג חינוכי,
בעקבות המצב הבטחוני באזור .השתתפות המועצה הנדרשת עומדת
על כ 25-אש"ח בשנה .מציג את התפקידים במסגרת התקן החדש.

עודד:

ההעסקה היא במסגרת המרכז לשירות פסיכולוגי.

הוחלט:
8-18-3/2

לאשר את השתתפות המועצה בהגדלת תקן לפסיכולוג חינוכי
מ 50%-ל 100%-משרה.
אושר ללא מתנגדים.

.4

המלצה לגבי מספר חברי הוועד המקומי הנפרד ביישובים:
נפתלי:

במסגרת נהלי הבחירות ,המליאה צריכה להמליץ לשר הפנים על
מספר חברי הועד בכל ועד מקומי .התקיימה התייעצות עם הנהלות
הישובים .מציג טבלה מרכזת.

הוחלט:
8-18-4

להמליץ לשר הפנים על מספר החברים בועדים המקומיים עפ"י
הטבלה שהוגשה.
אושר ללא מתנגדים.
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.5

שונות:

 )1קבלת תרומה לטובת גן ילדים בתחום המועצה
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון:

מציג פרוטוקול ישיבת ועדה לקבלת תרומות לגבי תרומה בהיקף 500
אירו.

הוחלט:
8-18-5/1

לאשר את התרומה בסך  500אירו לטובת גן ילדים בתחום
המועצה.
אושר ללא מתנגדים.

 )2קבוץ דורות – תשתיות חשמל לפיתוח מגרשים בקשה להגדלת היקף העבודה
שמעון:

מציג את הצורך להגדיל חוזה עם קבלן זוכה בפרויקט תאורה וחשמל
בדורות .מציג חוות דעת משפטית של היועצת המשפטית ,המאשרת
שבסמכות המליאה לאשר את הגדלת החוזה.

הוחלט:
8-18-5/2

לאשר הגדלת חוזה עם קבלן זוכה בפרויקט תשתיות חשמל
לפיתוח מגרשים בהיקף .47.25%
אושר ללא מתנגדים.

 )3נסיעת שמעון לועידת JNF
אלון:

מציג את ההזמנה מטעם הנהלת  JNFלכנס בפניקס אריזונה בסוף
אוקטובר .המטרה להציג את ההצעות שהגשנו לקרן .מוצע ששמעון,
גזבר המועצה ,ייסע.

אופיר:

חשוב להתכונן היטב לנסיעה ,ע"מ שהיא תהיה אפקטיבית.

הוחלט:
8-18-5/3

לאשר את הנסיעה של שמעון קרן צבי לועידת  JNFבסוף
אוקטובר.
אושר ללא מתנגדים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
 )4תב"רים
שמעון:

מציג הצעה לגבי השתתפות המועצה בהקמת גני ילדים חדשים.
הצעה זאת מהווה שינוי להחלטה קודמת ,לפיה היישוב ישתתף בכל
מקרה ב 150-אש"ח ,בסיס השתתפות המועצה  250אש"ח ,ואם עלות
הפרויקט תהיה נמוכה יותר ,תוקטן השתתפות המועצה בהתאם .מוצע
כעת שהשתתפות המועצה תנוע בין  200אש"ח ל 300-אש"ח בהתאם
לעלות הפרויקט ,ואם העלות הסופית תהיה נמוכה יותר ,תוקטן
השתתפות היישוב בהתאם ,כך שנוצרת חלוקה יותר הוגנת של
משאבים בין המועצה ליישוב.

הוחלט:

8-18-5/4

בהקמת גני ילדים חדשים ,הישוב ישלים את השתתפותו מעבר
להשתתפות המועצה (שתהיה בהיקף של  200-300אש"ח,
בהתאם לעלות היחסית של התוספת מעבר למשרד החינוך) על
פי הצורך .ככלל ,השתתפות הישוב לא תעלה על  150אש"ח.
אושר ללא מתנגדים.

הגדלה:
תב"ר :1688

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

תשתיות לבתי אגודה בניר עם
₪ 2,122,000
 - ₪ 250,000משהב"ט
₪ 2,372,000

תב"ר :1801

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

מגרשי דשא סינטטי לקהילה
₪ 734,760
 - ₪ 220,000העב' מתב"ר 1762
₪ 954,760

תב"ר :1833

מטרה:
מימון:
סה"כ:

רכישת מקרן וטלוויזיה למרכז הפעלה בטחוני
 - ₪ 10,000משרד הפנים
₪ 10,000

תב"ר :1834

מטרה:
מימון:
סה"כ:

שער חשמלי ביכיני
 - ₪ 55,000משהב"ט
₪ 55,000

תב"ר :1835

מטרה:
מימון:
סה"כ:

שיקום תאורת בטחון בנחל עוז
 - ₪ 198,982משהב"ט  -פקע"ר
₪ 198,982

חדש
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הקטנה
תב"ר :1762

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

מצ'ינג לתקציבי מדינה וחירום
₪ 520,409
( - ₪ )220,000העב' לתב"ר 1801
₪ 300,409

הוחלט:
8-18-5/5

המליאה מאשרת את התב"רים שהוצגו.
אושר פה אחד.

רשם :עודד פלוט

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה

אלון שוסטר
ראש המועצה
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