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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  7/19מיום .30.6.19

.2

עדכונים.

.3

מרכז לתשושי נפש.

.4

שינוי חוזה לקבלת רכב צמוד.

.5

מדיניות אכיפה.

.6

עבודה נוספת למבקר המועצה.

.7

שונות.

פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  7/19מיום :30.6.19
אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
אופיר:

ציונים וערכים :בעקבות הפרסומים על ציוני הבגרות בתיכון חשוב לי
לציין כי אנחנו רואים את נושא ציונים וערכים חשובים באותה מידה.
אנחנו נשים על זה דגש בתוכנית חומש.
תוכניות המועצה – המועצה לא נחה – אנחנו עובדים על תוכניות
עבודה בשיתוף עם מנהלי המחלקות  ,תוכניות העבודה יהיו מקושרות
תקציב.
בטחון – זכינו לתקופה יותר רגועה  ,המאפשרת לתושבים לקחת "אויר
לנשימה".
מכלול חינוך – אנו עובדים בצורה אינטנסיבית על מכלול חינוך.
בימים אלו אנו מקדמים חוברת מקצועית בה כותבים כל מנהלי החינוך
והגורמים השונים העוסקים בחינוך במועצה .בחוברת ניתן יהיה למצוא
נתונים מהחינוך הפורמלי ועד חוגי העשרה – חברתי.
הערכות לפתיחת שנת הלימודים – אנחנו מטפלים בנושאים
הבטיחותיים ומערכות שעות הסעות ,ליווי בהסעות .יתקיים מפגש
הכנה עם מנהלי החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים.

ירון:

חניית תלמידים בגבים – יש התקדמות?

אופיר:

מחר מתקיים דיון בנושא.
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.3

מרכז לתשושי נפש
מוזמנות :חיה ברדמן ,מנהלת מרכז "יחדיו".
תמי הלוי ,יו"ר העמותה.
חיה:

נושא תשישות נפש – עפ"י הסטטיסטיקות  50%מהאוכלוסייה מגיל 85
ומעלה סובלים או יסבלו מדמנציה .כרגע ,בשער הנגב כ  60אנשים
שאובחנו בדמנציה או שסובלים מירידה קוגנטיבית .לפני כשנתיים יצא
"קול קורא" של בטל"א (ביטוח לאומי) לטובת בניה של מחלקה מוגנת
– מועדון נוסף סגור לאנשים עם דמנציה .הכולל שירות מותאם טכנית
ומקצועית לאנשים אלו .המטרה – שאנשים אלו יישארו לאורך זמן
בקהילה .בזמנו ,המועצה אישרה עקרונית את המהלך .בטל"א משתתף
בכ 80%-עד לסכום של  .₪ 3,250,000יצאנו לתכנון לעלויות ואנחנו היום
כאן לקבל את ברכת הדרך.

אופיר:

המועדון יבנה מיחדיו לכיוון הוואדי יש עוד  250מ' ברוטו .זהו מבנה שיש
לו חיבור ליחדיו ,אבל גם עומד בפני עצמו .כיום מבקרים ביחדיו כ 120
איש ביום( .נאוה ינאי ,תחום ההתמחות שלה ,תכננה את המבנה) אנחנו
נמצאים בתנופה של צמיחה דמוגרפית ,המרכז אמור לתת מענה
לאוכלוסיית הוותיקים תשושי הנפש (דמנציה) ולכאלה שהחלו לחוות
ירידה קוגניטיבית .המבנה יוכל להכיל כ 20משתתפים ביום.
הדלתא החסרה לטובת הבניה עומדת על כמיליון שמונה מאות  .₪את
רוב הסכום המועצה תפעל לגייס מפילנתרופיה ,המועצה תתחייב על
סכום שיעמוד על כ ₪ 400,000תשתיות .את הפעילות השוטפת של
המרכז השוטף – בטל"א מתקצב.

דוד:

חושב שצריך לבדוק את הפוטנציאל של המבנה הקיים.

אופיר:

על-פי תנאי הסף של ה"קול קורא" ,לא ניתן.

אדי:

חושב שהנושא מבורך .חשוב לחשוב קדימה ,ונצלח את התקציב
שהמועצה צריכה להשתתף וחשוב לגייס גם תקציבים מבחוץ.

עדי:

מודל כלכלי של השוטף – איך היום המצב הכלכלי ביחדיו?
מבקשת לבדוק את המודל הכלכלי של המבנה החדש.

אופיר:

ממליץ לחברי המליאה על מפגש ביחדיו.

תמי:

כיום ,אין לנו מקום במרכז –  1,600השתתפויות (מחושב עפ"י מס'
הפעמים שהתושב מגיע בשבוע) 84 ,חוגים.

חיה:

מתקיימים מרכזים כמו המודל שלנו – המגמה היום של בטל"א שבכל
מרכז יום יהיה אגף נוסף ,אז המעבר בין המרכזים יותר פשוט.

אדי:

חשוב לוודא מה היכולות הכלכליות של הפרט להגיע למרכז ,במידה
וההחלטה הכלכלית היא בין מטפל צמוד להגעה מרכז.
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ניר:

היוזמה מבורכת ,ההיבט התפעולי הוא מסובך .חושב שזה לא אחראי
מבחינת המליאה .יש צורך בתוכנית מסודרת.

אופיר:

מעוניין לאשר באופן עקרוני .במקביל ,אשמח שעדי תפגש עם חיה להבין
את המודל הכלכלי של הפעילות השוטפת .חשוב שחברי המליאה יכירו
את יחדיו.

אדי:

שואל אם יש אנשים שמעוניינים להגיע למרכז ,אך אין ביכולתם מבחינה
כלכלית.

אופיר:

מחלקת הרווחה נותנת מענה למי שיש לו בעיה כלכלית .יש כאלה שיש
להם סדר עדיפות אחר.

הוחלט:
8-19-3

מאשרים עקרונית את הקמת המרכז.
אושר ללא מתנגדים.

.4

שינוי חוזה לקבלת רכב צמוד:
לילך :במסגרת החוזה בין המעצה לעובד שמקבל רכב ליסינג ישנה התייחסות
לקנסות אותם מקבלים העובדים .בחוזה המקורי ישנה אפשרות לעובד
לשלם כפל קנס ואז שמו לא מועבר לרשויות האכיפה .ועדת רכב מבקשת
לשנות את החוזה כך שעובד שמקבל קנס מתבקש לשלם אותו במיידית
במידה ולא יעשה כן המועצה תעביר את שם בעל הרכב לרשויות האכיפה
ולא תאפשר תשלום כפל קנס ללא הזדהות.
הוחלט:
8-19-4

לדון בנושא בישיבת מליאה הבאה.
אושר ללא מתנגדים.

.5

מדיניות אכיפה:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר:

מדיניות – כיצד אוכפים את נושא רישוי לעסקים .יש תהליך שלם
שהוכן ע"י עו"ד אדיר לשם ,תובע רשותי ,ע"מ לשפר את קבלת רישיון
עסק .אנחנו מעוניינים לקבוע מדיניות .ברגע שיש מדיניות ,אנחנו
מחייבים לעבוד לפיה ,לייצר סטנדרטיזציה בתהליך רישוי עסקים.

אדי:

השאלה ,האם הבירוקרטיה לא מאפשרת להתקדם על מנת לקבל
רישיון עסק? לכן ,צריך לתת לזה שיקול דעת.
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אופיר:

שיקול דעת גורם לעיכובים משמעותיים בקבלת רישיון עסק ,אחרת
זה נמשך הרבה זמן .במידה ויהיה אירוע בטיחותי ,אני אחראי.
שלוש אופציות:
אין רישיון.
רישיון זמני – אם לא מגדירים תקופה מסודרת ,אזי הזמני נשאר.
רישיון קבוע.

ניר:

יש
)1
)2
)3

אדי:

נושא הסדרת תשטיפים ברפתות ,קושי בהסדרה מול משרד איכות
הסביבה ,עלול לפגוע ברפת ולגרום לסגירה של הרפת .לכן ,צריך
להיות שיקול דעת של ראש המועצה.

אופיר:

בדיוק לשם כך צריך מדיניות.

הדר:

ניתן לכנס ועדת חריגים?

אופיר:

ניתן להביא לועדת השגות .במדיניות בעל העסק/מרכז המשק יודע
איך להתנהל ומה לבקש.

ניר:

מבקש לדחות את הדיון.

ירון:

מבקש להתייחס לסעיף  ,21האם כל אירוע מעל  500איש מחויב
ברישיון עסק.

אדי:

לא רואה מנהל קהילה שמקדם אירוע לא במסגרת רישיון עסק –
אירוע לכל דבר .מנהלי הקהילות מכירים את הנושא.

אופיר:

כל אירוע שיש במול  ,7אני חותם על רישיון עסק.

שמעון:

האם סעיף  22רלוונטי?
אם מזמינים אומן או מרצה ומחייב על החשבון – האם צריך רישיון
עסק?
יש צורך בבדיקה מול עו"ד אדיר לשם בסעיף ויש חיוב לחבר במקום,
מחייב על החשבון

אופיר:

מבקש מכל חברי מליאת המועצה להעביר אליו לפני ישיבת המליאה
הבאה – תוך שבוע מהיום את השאלות/הערות לגבי מדיניות האכיפה.

הוחלט:
8-19-5

להעביר לאופיר תוך שבוע השגות/שאלות בנושא מדיניות אכיפה
ולדון בנושא בישיבת המליאה הבאה.
אושר ללא מתנגדים.
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.6

עבודה נוספת למבקר המועצה
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר:

תמיר בראנץ ,מבקר המועצה ,נקלט אצלנו לעבודה בהיקף 50%
משרה .עפ"י חוק ,מבקר שעובד ביותר ממקום אחד ,אנחנו צריכים
לאשר את עבודתו הנוספת במליאת המועצה.

הדר:

ב 20.9.19-התקיימה ישיבת ועדת ביקורת ,מבקר המועצה הציג את
עצמו והציע נושאים לביקורת לשנת .2020

הוחלט:
8-19-6

לאשר למבקר המועצה ,תמיר בראנץ ,לעבוד כמבקר של עיריית
אשדוד בהיקף שלא יעלה על חצי משרה.
אושר ללא מתנגדים.

.7

שונות:
 )1נושא כ"א
לילך:

לבנת עציץ ,מנהלת הגיל הרך ,הועברה מהמתנ"ס למועצה .צריכה
לבצע פרקטיקום שכולל קבלת שכר .לכן ,אנו צריכים לאשר ללבנת
עבודה נוספת למשך שנה .לבנת תעבוד במועצה אזורית חוף
אשקלון ,בי"ס "חופים" .לבנת התחייבה להשלים את כל המטלות
אליהם היא מחייבת במסגרת שעות עבודתה.

הוחלט:
8-19-7/1

מאשרים ללבנת עציץ עבודה נוספת בהיקף של  30%משרה.
אושר ללא מתנגדים.

 )2פרגולה במח' הרווחה
שמעון :כאשר נבנתה ההרחבה של מרכז החוסן תוכננה גם פרגולה
שנועדה להמתנה של משפחות ומשחק טיפולי בחוץ  .הפרגולה לא
נבנתה בשל מחסור בתקציב .השנה ,במסגרת תקציב החלטות
ממשלה (פיתוח דרום) ביקשנו  ₪ 50,000לבניית הפרגולה.
הבקשה לא אושרה מאחר והתקציב יועד רק לפעולות (בשנים
עברו אפשרו את זה) ,השנה ניתן להמיר תקציב בתקציב פעולות
התנדבות .המשרד תקצב בתקציב מיוחד את פעילות ההתנדבות
ומוצע להמיר  50אש"ח מתקצוב המועצה להתנדבות לטובת
הפרגולה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:
8-19-7/2

מאשרים את העברת תשלום בסך  ₪ 50,000לצורך פרגולה
במרכז החוסן.
אושר ללא מתנגדים.

 )3הרכב ועדת רכב:
ירון להב ,מרכז את הנושאים הכלכליים .לכן ,יוסי קרן יחליף את ירון להב
בועדת רכב.
הוחלט:
8-19-7/3

יוסי קרן מחליף את ירון להב בועדת רכב.
אושר ללא מתנגדים.

 )4הגדלת היקף חוזה עם חברת "אוגלים" – הקמת בי"ס יסודי חדש
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון :על פי תקנות המכרזים ההגדלה אינה דורשת אישור מליאה ,אך בעבר
הוחלט בשער הנגב שהגדלה בסכומים שמעבר לסכום מכרז זוטא
תחייב אישור מליאה.
בשל מגבלות תקציב שאושר למועצה על ידי משרד החינוך ,באוגוסט
 2017נחתם הסכם בין המועצה לבין אוגלים חוזה לביצוע שלבים א'
ו-ב' להקמת בי"ס יסודי חדש בסך  ,₪ 17,159,264כולל מע"מ וכולל
עמלה משכ"ל .בהתאם לנתונים שמסר המפקח על הפרויקט מטעם
המועצה ,במהלך ביצוע שלבים א' ו-ב' של הפרויקט ,התעורר צורך
בביצוע עבודות שלא נכללו מלכתחילה בכתב הכמויות של העבודות.
בהתאם להוראות סעיף  52.1לחוזה ,המועצה רשאית ,בכל עת,
להגדיל את סכום התמורה שישולם לאוגלים לפי החוזה ,בשיעור שלא
יעלה על  25%מהסכום הכולל .לכן ,אנו מבקשים להגדיל את החוזה
עם אוגלים בסכום של  ,₪ 1,660,258כולל מע"מ ועמלה משכ"ל.
בתשובה לטענות שהועלו על ידי חברי מליאה ביחס לאיכות עבודת
הקבלן ,מדגיש  .1 -ההגדלה אינה קשורה לאישור שלב ג .2 .הערכת
מחלקת הנדסה ,את עבודת הקבלן שונה באופן ניכר ,ממה שנאמר
על ידי החברים.
אדי:

חושב שצריך לעשות דיון יותר מעמיק.

אופיר :בי"ס יסודי חדש – סה"כ עלות כ 25-מיליון  .₪במכרז זה ,בוצעו שני
בניינים מתוך שלושה .חלק  1מהתשלום הקדמנו בסך  400אש"ח .כל
התקציב אושר במליאת המועצה .החלטנו בעבר ששינויים במכרזים
מעל  25%מחייבים להביא למליאה .אלו עבודות שמשרתות את
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לשכת מנכ"ל המועצה
השלב הבא .זה לא מחייב להמשיך את העבודה עם אותה חברה.
אנחנו לא מאשרים עבודה נוספת.
אדי:

מבקש ששלב ג' יוצג בפני המליאה ע"י נציג ממחלקת הנדסה.

אופיר :אם לא ממשיכים את שלב ג' ,זה אומר שעוצרים את העבודה ולא
יוצקים יסודות שזה עיקר הרעש.
ירון:

האם נכון להמשיך עם אותו קבלן שהעבודה לא טובה או להחליף
קבלן.

יוסי:

הדיון לא צריך להתקיים בשולחן הזה .אם יש בעיות עם הקבלן ,צריך
ליישר את הקבלן.

אופיר :מהנדס המועצה יוזמן לדיון הבא לישיבת מליאת המועצה.
יוסי:

צריך אולי לצרף נציג מבית הספר.

אופיר :בנוסף ,להשתתפות המהנדס בישיבת מליאת המועצה ,תתקיים
פגישה בהשתתפות :מהנדס המועצה ,דודו ,ירון ואדי.
שמעון :חשוב לי לציין שאני מקבל את עמדת מהנדס המועצה.
דוד:

מחלקת הנדסה לא קולעת לאומדנים .מכרזים – לדוגמא לקח שנה
וחודשים לצורך צו התחלת עבודה בגן מפלסים .צריך להיות הוגנים
כלפי הקבלנים.

שמעון :אני מנסה לא לעכב דברים ולכן עובד במקביל מתוך כוונה שהמשרד
יחתום .גן מפלסים – נתתי את צו התחלת עבודה ,מסתבר שמשרד
החינוך לא חתם על אישור חוזה העבודה מול הקבלן .מאחר ולא
התקדמנו עם האישור ,עצרנו חוזים באור הנר וניר עם .קיימת בעיה
במשרד החינוך .בשאיפה שסוגיה זו תיפתר.
דוד:

מכרזים של מיליונים ,מסתבר שהקבלנים שנתנו הצעה נמוכה ,לא זכו
במכרז.

הוחלט:
8-19-7/4

תתקיים פגישה של נציגי המליאה דודו ,ירון ואדי יחד עם מהנדס
המועצה על מנת ללמוד את הנושא .הוחלט לאשר את הגדלת
החוזה עם אוגלים לשלבים א' וב'.
אושר ללא מתנגדים.
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 )5נציג ציבור באגודה לקידום הספורט בשער הנגב
לילך:

אנו מתבקשים לאשר נציג ציבור באגודה לקידום הספורט בשער
הנגב .ממלצים לאשר את תמיר ארז.

הוחלט:
8-19-7/5

מאשרים את תמיר ארז כנציג ציבור באגודה לקידום הספורט
בשער הנגב.
אושר ללא מתנגדים.

 )6רשימה סופית של חברי דורות בועד המקומי
לילך:

במליאה הקודמת אישרנו את נציגי הועדים המקומיים .בטעות
הרשימה שהועברה מדורת נשמט שמו של גדי קליין.

הוחלט:
8-19-7/6

מאשרים שחברותו של גדי קלייין ,חבר ועד בדורות הונח על
שולחן המליאה.
אושר ללא מתנגדים.

 )7שינוי במורשה חתימה בב"ס התיכון
לילך:

מליאת המועצה אישרה בתאריך  30.6.2019את יעקב חדד מנהל
בי"ס כמורשה חתימה במקומו של אהרל'ה רוטשטיין שיצא
לפנסיה .בהיעדרו של יעקב הייתה מורשית ענת טריווקס .את ענת
טריווקס החליפה כסגנית מנהלת בי"ס גב' רות סעדון–לקס ת"ז
 .052997673אנו מבקשים ממליאת המועצה לאשר את רות סעדון
כמורשית חתימה בהעדרו של יעקב חדד.

הוחלט:
8-19-7/7

מאשרים את החלפת מורשי החתימה בין ענת טריווקס לרות סעדון-
לקס ,מס' ת"ז  052997673בחשבון מס'  40860/62המתנהל בבנק
לאומי סניף שדרות.
אושר ללא מתנגדים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
 )8קורס  -משלחת גשר למנהלי אגפי חינוך
אופיר :מתוך תהליך של הכשרה למנהלי אגפי חינוך ,יש קורס בין שישה ימי
השתלמות וטיסה לניו-יורק בין התאריכים  .18-24/8/19אורי מלול,
מנהל מח' החינוך ,מעוניין להשתתף בימי ההכשרה והטיסה לניו-יורק.
הוחלט:
8-19-7/8

מאשרים את טיסתו של אורי מלול לניו-יורק בין התאריכים 18-
 24/8/19במסגרת משלחת גשר למנהלי אגפי חינוך.
אורי יישא בעלויות הטיסה.
אושר ללא מתנגדים.

 )9פרוטוקול ועדת תרומות מיום 31.7.19
שמעון:

מסביר את סיכום פרוטוקול ועדת תרומות מיום  – 31.7.19קבלת
תרומה מ JNF USA-לביצוע עבודות הרחבת המבנה המשמש את
המחלקה לשירותים חברתיים ואת השירות הפסיכולוגי בסך
 163,000$ותרומה בסך  ₪ 10,000לאגודה לקידום הספורט
מאטשולר שחם בגין מתן חסות של נבחרת פס האקרובטיקה.

הוחלט:
8-19-7/9

מליאת המועצה רושמת שפרוטוקול ועדת תרומות מיום 31.7.19
הונח בפניה.
אושר ללא מתנגדים.

 )10עדכוני תקציב
שמעון:

מציג את עדכוני התקציב (מצ"ב).

הוחלט:
8-19-7/10

מליאת המועצה מאשרת את עדכוני התקציב כפי שהוצגו ע"י גזבר
המועצה
אושר ללא מתנגדים.
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 )11תב"רים:
הגדלה:
יח"ד בכפר עזה הרחבת קבוץ
תב"ר  :1593מטרה:
 - ₪ 967,200קבוץ כפר עזה
מימון:
 - ₪ 540,000מ .השיכון
סכום ההגדלה - ₪ 540,000 :מ .השיכון
₪ 2,047,200
סה"כ:
סבסוד  9יח"ד – הרחבה קבוצית
תב"ר  :1595מטרה:
 - ₪ 2,248,000ק .ניר עם
סכום קודם:
 - ₪ 585,000מ .השיכון
סכום ההגדלה - ₪ 270,000 :מ .השיכון
₪ 2,103,000
סה"כ:
בריכת שחייה בנחל עוז
תב"ר  :1808מטרה:
 - ₪ 300,000ק .נחל עוז
סכום קודם:
 -1,500,000משרד לנגב והגליל
 - ₪ 980,000מ .השיכון
 - ₪ 720,000מלוות
סכום ההגדלה - ₪ 500,000 :ק .נחל עוז
₪ 4,000,000
סה"כ:
הקמת שני חדרי טיפולים ממוגנים בתחום קרית
תב"ר  :1848מטרה:
החינוך
 - ₪ 350,000ש .פסיכולוגי
סכום קודם:
 - ₪ 350,000מ .לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
סכום ההגדלה - ₪ 40,000 :ש .פסיכולוגי
₪ 740,000
סה"כ:
מגוניות ל 8-ישובים
תב"ר  :1864מטרה:
 - ₪ 210,000קרן היסוד
סכום קודם:
סכום ההגדלה - ₪ 70,000 :תוספת ל 2-מיגוניות מקרן היסוד
₪ 280,000
סה"כ:
חדשים:
תב"ר  :1865מטרה:
מימון:

כביש גישה בטחוני בנחל עוז
 - ₪ 348,559משהב"ט
 - ₪ 365,000קק"ל
₪ 713,559

תב"ר  :1866מטרה:

ניקוי גדרות מקוצים והרחקת סיכוני שריפה
בעיות בטחון
 - ₪ 220,000משרד השיכון
₪ 220,000

סה"כ:

מימון:
סה"כ:
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תב"ר  :1867מטרה:
מימון:
סה"כ:

כפר עזה –  4יח"ד/מרכיבי בטחון
 - ₪ 390,000מ .השיכון
 - ₪ 370,000משהב"ט
₪ 1,299,145

רכישת רכב בטחון
תב"ר  :1868מטרה:
 - ₪ 506,045ישובים
מימון:
 - ₪ 725,000פקע"ר
₪ 1,231,045
סה"כ:
❖ הסבר :מימון ישובים מ :גבים ,כפר עזה ,ניר עם ,מפלסים ,ארז.
הוחלט:
7-19-9/11

המליאה מאשרת את התב"רים שהוצגו
אושר פה אחד.
רשמה :לילך שיינגורטן

לילך שיינגורטן
מנכ"ל המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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