לשכת מנכ"ל המועצה

י"ח כסלו תש"פ
 16דצמבר 2019
(מליאה) – 1-1

סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 11/19
מיום 15.12.19
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציגת רוחמה
נציגת ארז
נציגת יכיני
נציג גבים
נציג מפלסים
נציגת כפר עזה
נציגת נחל עוז

נוכחים:

אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
הדר שריד
אורנה נעים
מורן חג'בי
ירון להב
דוד בן ברון
מירה שטהל
עדי גן אל צ'רי

-

חסרים:

אדי פולנסקי
ניר בן אשר
דנה מזרחי בראודה

 נציג אור הנר דורות -נציגת ניר עם

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
לילך שיינגורטן
שמעון קרן צבי
שוקי פדר

 מנכ"לית המועצה גזבר המועצה -רואה חשבון ראשי
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סדר היום:

 .1אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  10/19מיום .3.11.19
 .2הצגת פעילות ביה"ס התיכון.
 .3עדכונים.
 .4עדכון תקציב .2019
 .5תקציב ועדים מקומיים.
 .6הנחות מארנונה.
 .7שונות.
פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  10/19מיום :3.11.19
אושר ללא מתנגדים.

.2

הצגת פעילות ביה"ס התיכון:
מוזמנים :יעקב חדד ,מנהל בי"ס התיכון ,אורי מלול ,מנהל מח' החינוך,
זהר ניר לוי ,מנהלת חטיבת הביניים ,דורית וייץ ,סגנית מנהל בי"ס התיכון
ומנהלת פדגוגית.
יעקב:

מציג באמצעות מצגת את התוכנית האסטרטגית של ביה"ס התיכון.

דוד:

כבר רואה שיפור  -הבת שלי הולכת ביום שישי לתגבור ,רואים שיש שינוי .חושב
שיש צורך לחזור ליסודות .בסוף התלמידים צריכים לצאת עם למידה
משמעותית ,וכלים להמשיך הלאה .מעוניין לראות יותר חיבור בין מורים להורים
ולא רק בשיחות הורים .מאחל הצלחה.

יוסי:

אחוז הגיוס למכינות וש"ש לדעתי ירד עם השנים  -לפחות ממה שאני רואה
בשכבה של הבן שלי.

מורן:

זה רחוק מלהיות מדויק  -על-פי האחוזים שקיבלנו ממשרד הביטחון ,ישנה עליה
ביחס ל 5-השנים האחרונות.

אורנה:

קיים במדינה פחות הצע מהביקוש של הילדים.

יוסי:

בעוד כ 3-שנים נגיע ל 80%בהצלחה לבגרות.

אופיר:

אחוזי הבגרות הם לא חזות הכל .ישנן מועצות עם  97%וקיימים תהליכים שלא
בהכרח נכונים לשער הנגב .אני מציב יעד של  .80%תפקידנו לאפשר לתלמידים
לצאת עם בגרות מלאה ,אך חשוב יותר שיהיו בני אדם.

אורנה:

ריבוי מגמות  -הבנתי מדברי יעקב שזה מייצר בעיה .מצד שני ,זו האופציה היחידה
באזור וחשוב שתהיה אופציה כזאת.
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יעקב:

חשוב להבין את מידת ההשקעה הנדרשת לכל מגמה ,על מנת שלא ינשרו ילדים
מהמגמות כתוצאה מעומס.

מירה:

ממש גאה להיות חלק מהצוות של בי"ס.
ישנה התעלמות בהצגה מהפרעות הרצף ,מהמצב הביטחוני .חושבת שהרצף
צריך להתחשב בהפרעות של המצב הביטחוני .הבעיה אף מתחילה מגיל לידה.

יעקב:

בשבוע שעבר נפגשנו במשרד החינוך בהקשר של הקלות לעוטף עזה.
אנחנו לא מעוניינים שבוגרי שער הנגב הבגרות שלהם תהיה עם חרבות.

מירה:

ילדים שיש להם בעיה – ייקח עוד המון זמן לפתור את בעייתם.

יעקב:

אנחנו קשובים לכלל הבעיות של התלמידים ולוקחים הכל בחשבון.

הדר:

שבוע שעבר השתתפנו בועדת חינוך ,דיברנו על החינוך הבלתי פורמאלי.
דברו הרבה על בעיות של סמים ואלכוהול .מה שהטריד אותי יותר מכל ,שאין
פורומים ,אין מספיק שיח בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי וההורים פחות
מעורבים .הבגרויות לא שוות כלום ,במידה וקיימת בעיה חמורה של סמים
ואלכוהול בשער הנגב.

אורי:

ישנה ועדה שמטפלת בנושא ,סיגל פיינגלרנט ,מנהלת פורום רב מקצועי ,דואגת
לנושא .ישנה סיבה לדאגה והפתרונות לא פשוטים  -כולנו עובדים על הנושא.

ירון:

חיבור בין החינוך הפורמאלי לבלתי פורמאלי  -החינוך הפורמאלי דחק את
החינוך הבלתי פורמאלי ואז גם הרמה של החינוך הבלתי פורמאלי ירדה.
בעיניי ישנה חשיבות לחיבור בינהם.

אורי:

התקיימה ישיבה עם נעה דגן ,המדריכים ומנהלי הקהילות בנושא.

דורית:

נמצאת בבי"ס משנת  ,1996מכירה את בי"ס ואת המצבים שבי"ס היה במקום
טוב יותר מהיום ויודעת מה בי"ס עבר עד שהגיע למצב של היום.
אני מאוד גאה בבי"ס  -נמצאים במקום של שינוי .אנו פועלים לצורך השינוי
לקראת שנה הבאה .המשמעויות לא פשוטות ,אנשים עובדים מאוד קשה על
השינוי שיחזיר את הגאווה לצוות החינוכי.

ירון:

מערכת החינוך היא נכס מאוד חשוב במועצה.

זהר:

אני באה מההנהלה הוותיקה  -מרגישה שחלק ממה שהיה הוא גם עליי .אנחנו
מקבלים בתחילת כיתה ז'  30%תלמידים ברמה נמוכה בעברית .המשימה
מורכבת ע"מ שרובם יעמדו בסטנדרטים של מדינת ישראל .ישיבות שלמות
מתייחסות למצב הנפשי של הילדים – הנושא נמצא כל הזמן נגד עניינו .צריך
להכיל את השונות בין המקומות בקבלת התלמידים.

אורי:

השאלה איך מצמיחים בוגר שעומד בהצלחה בעתיד?
חשובה הרוח הגבית.

אופיר:

מליאת המועצה הגדירה יעדים  -מצוינות ,ומצוינות חברתית ,שת"פ בין חינוך
חברתי וקהילה ,ילדים עם צרכים מיוחדים ומוגנות של ילדים.
יש שולחן של כל המנהלים הכולל  -מנהלת גיל רך ,מנהלות יסודי ומנהל תיכון.
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עלה הנושא של אמנת מורים ופורום התלמידים .הרעיון  -שפה משותפת
במערכת החינוך .ברגע שיש מגדלור ברור ,אזי הכיוון הוא החשוב .בי"ס מאוד
מוערך.
מנכ"ל משרד החינוך ביקר אצלנו  3פעמים במטרה לתת מענה לקשיים בשער
הנגב:
 .1חיזוק המורים  -שעת חוסן לכל מורה.
 .2בגרויות  -מצב של טראומה מתמשכת ,קיים מתח מתמשך .המטרה לתת
כלים להערכה לחלופות .חשוב שבמקביל נשמור על הסטנדרטים
במקצועות המוגברים.
מסכם :זו הזדמנות לומר תודה לצוות המוביל.
יש כאן משימה מאתגרת  -מנהל ביה"ס והסגנית התחלפו .ברגע שמחליפים
מנהל וסגנית שהיו דמויות מאוד מרכזיות – אכן המשימה מאתגרת.
מודה על ההשקעה.
מורן:

מאז שיעקב ודורית נכנסו לתפקידם ,נפגשתי עמם גם בכובע של תושבת וגם
כרכזת חינוך בקיבוץ אור הנר  -נפלתי על אוזניים קשובות ,ישנה נכונות לבצע
שינוי .כתושבת יכיני ,חושבת שזו מגמה שהילדים מרגישים זיקה למועצה.
כל הכבוד.

אופיר:

נושא החינוך  -הכי משמעותי .אנו בוחנים את עצמנו בנושא הזה.

.3

עדכונים:
לילך:

כחלק מתפיסת העבודה מול הישובים אנחנו רוצים לחזק את הקשר בין
המועצה לועדים המקומיים .בנר ראשון של חנוכה יתקיים מפגש לועדים
המקומיים ,שמטרתו הכרות ושותפויות .למפגש זה ישנה המשכיות בקוביית
רוטשילד (מקום המאפשר להתמודד עם סימולציות חברתיות שונות).
נוכחותכם בימים אלו חשובה .נשלח בשנית את ההזמנה לחברי המליאה.

 .4עדכון תקציב :2019
שמעון:

מוגש בזאת לאישור תקציב  ,2019לאחר אישור התקציב הראשוני על ידי משרד
הפנים ,בוצעו באישור המליאה שלושה עדכונים .המתכונת המוגשת בפני
חברי המליאה ,כוללת את התקציב שאושר על ידי משרד הפנים ,התקציב
האחרון שאושר במליאה (באוגוסט  )2019והתקציב המוצע .בוצעה התאמה
למקורות החדשים ולשינויים שהיו במהלך התקופה .לאחר הפצת הטיוטה
למליאה ,הוברר שיש בעיה במימושו השנה חלק מהמענק הבטחוני המיוחד,
ב"חלק החירום" הנוגע להשקעה במרכז הפעלה ,ככל שיהיה שינוי תעודכן
המליאה .הובהר שבמקורות התקציב נלקח סכום של  945אש"ח מתוך העודף
המצטבר ,והוקדם תקציב למתנ"ס בסך  420אש"ח.

לאחר תשובות לשאלות חברי המליאה מביא לאישור את עדכון תקציב  2019בסך
 135,937אש"ח.
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הוחלט:
11-19-4

חברי המליאה מאשרים את עדכון תקציב המועצה לשנת 2019
בסך  135,937אש"ח.
אושר ללא מתנגדים.

 .5תקציב ועדים מקומיים:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
כמו בכל שנה ,גם השנה אנו עומדים במשימה של הגשת תקציבי הוועדים
המקומיים בכל הישובים ,מלבד רוחמה ואור הנר( .ועד מקומי יכיני ,לו אין
אצילת סמכויות) .התקציבים המוגשים עברו בדיקה של מנהל החשבונות של
המועצה שנכח בישיבה.

שמעון:

אופיר:

ביכני התקבלה החלטה שמבקשים לגבות ארנונה יישובית ב.2021-

ירון:

מתי יכיני יהיה ועד עצמאי?

אופיר:

מקווה שבשנת  .2021מרגיש שאחרי הרבה מאוד שנים יש חיבור בין ועד מקומי
לועד אגודה.

מורן:

מרגישה שדברים מתחילים לרוץ.

ירון:

צריך לשים לנו יעד לתקצב אותם פחות בשנת  2020לקראת שנת .2021

מורן:

חשוב לנו להצליח בתהליך של ועד עצמאי.
עד לא מזמן זו הייתה סוגיה שלא עמדה על השולחן.

אופיר:

מתרחש תהליך משמעותי ביכני  -התקדמות משמעותית שצריך להעריך.

מורן:

אין מקום להשוואות בין היישובים.

דוד:

מבקש שתוצג בפני המליאה תמיכת המועצה בכלל מרכיבי התקציב ביכיני
לעומת שאר הישובים.

הוחלט:
11-19-5

לאשר את תקציבי הועדים המקומיים לשנת :2019
ארז ,ברור חיל ,גבים ,דורות ,מפלסים ,נחל עוז ,ניר עם,
כפר עזה.
אושר ללא מתנגדים.
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 .6הנחות מארנונה:

לשכת מנכ"ל המועצה

שמעון:

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) קובעות שני סוגים של הנחות
מארנונה :הנחות שחובה על המועצה לתת ,והנחות שהמועצה רשאית לתת ,לפי
שיקול דעתה .בישיבתה מס'  7/19מיום  30.6.19אישרה המליאה את אימוץ כל
הנחות הרשות מארנונה לפי התקנות ,למעט הנחה למחזיק של בנין ריק ,לפי
תקנה  13לתקנות ,שאומצה באופן חלקי לתקופה כוללת של עד  24חודשים.
בהתאם לפרשנות שהועלתה ,על המועצה לאשר את אימוץ הנחות הרשות לפי
תקנות ההסדרים בכל שנה מחדש .לפיכך ,מוצע לאשר את אימוץ הנחות הרשות
לפי התקנות בשנת  ,2020למעט תקנה  13שבה מוצע לאמץ רק את תקנה
(13א)( ,)1כך שהחל מיום  1.1.2020מחזיק של בנין ריק יהיה זכאי רק להנחה
בשיעור  100%בגין תקופה מצטברת של עד  6חודשים ,ולא יהיה זכאי להנחות
הנוספות האפשריות לפי תקנה  ,13בגין תקופות שמעבר ל 6-חודשים בהם הבנין
עומד בהגדרת בנין ריק לפי התקנות.

אופיר:

חשוב להעביר מסר לבעלי אזור התעשיה שלא ניתן להשאיר נכס ריק.

ירון:

הבעיה היא פרוצדורלית  -קיבלנו את המידע היום ,לא הספקתי לפנות לישוב.
אבקש לדחות את ההחלטה לעוד שבועיים.

יוסי:

מה שאופיר ושמעון מבקשים זה סוג של מנוף ,אלא הכנסות לרשות ועל-פי
חוק.

ירון:

אני לא מוכן לשבת מבלי להבין לעומק.

אורנה:

אנחנו מייצגים את היישובים שלנו.

דוד:

החלפתי מילה עם הישוב ,יש הרבה מבנים רקים ,הישוב גדול ,הקיבוץ קטן.
חייבים להיות יצירתיים על מנת לתת מענה למה שקורה ביישובים.

יוסי:

האם אפשר לעשות הבחנה בין מבני תעשיה לקיבוצים?

אופיר:

נבצע בדיקה ונקבל החלטה במליאה הבאה.

שמעון:

לדעתי לא ניתן להבחין בין נכס ריק בישובים לנכס ריק במפעלים  -זו אפליה.

אופיר:

חשוב לדעתי לדרבן למצוא שורה .מבקש לבצע את הבדיקה מתוך רציונאל
מאוד ברור .מבקש לפנות אלינו בשאלות במידת הצורך.

אורנה:

האם יש הנחות בארנונה למילואימניקים?

שמעון:

הנחות רשות  -אין כפל הנחות בעוטף ,למעט הנחה בגין תשלום מזומן .אם
הנחת העוטף גדולה מהנחה האחרת תופסת הנחת העוטף.
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לשכת מנכ"ל המועצה

הוחלט:

נושא הנחות בארנונה יבוא לדיון בישיבת המליאה הבאה.

11-19-6

אושר ללא מתנגדים.
 .7שונות:
 )1בחירת ועדת הנהלה בכפר עזה ובחירת ועד אגודה בברור חיל:
לילך:

מציגה את שמות החברים שנבחרו לועדת הנהלה בכפר עזה וועד
האגודה בברור חיל.

הוחלט:
מליאת המועצה רשמה בפניה את הצגת שמות החברים
שנבחרו לועד הנהלה בכפר עזה ולועד האגודה בברור חיל.

11-19-7/1

אושר ללא מתנגדים.
 )2ועדת תרומות:
אופיר:

קיבלנו  2תרומות –  2טרקטורוני כיבוי אש עם עגלות נגררות מאת
 Operatio Lifeshieldהמאפשרים כיבוי אש במקומות בעייתיים – ארז
ואור הנר .בימים אלו אנו חותמים על חוזה – מעוניינים להעביר את
התרומה לבעלות הקיבוץ .תרומה נוספת מקרן היסוד בסך 105
אש"ח לצורך  3מיגוניות –  2בניר עם ו 1-במפלסים.
ישנה תכנית מסודרת של פריסת מיגוניות ע"פ הערכות מבצעיות.

יוסי:

צביעת מיגוניות.

אופיר:

תהליך של  JNFאנחנו לא בלופ  -הם מחליטים.

הוחלט:
11-19-7/2

מליאת המועצה רשמה בפניה שהובא בפניה פרוטוקל ועדת
תרומות מיום  27.11.19ו.15.12.19-
אושר ללא מתנגדים.
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 )3עדכון מורשי חתימה בבי"ס התיכון:
שמעון:

אנו נדרשים לאשר את בעלי זכות החתימה בבי"ס התיכון.

הוחלט:

11-19-7/3

מורשי החתימה בחשבון תשלומי ההורים של בי"ס התיכון
חשבון מס'  40860/62המתנהל בבנק לאומי סיף שדרות יהיו:
יעקוב חדד ,בעל ת.ז -027415116 .מנהל ביה"ס ,ובהיעדרו
דורית וייץ בעלת ת.ז  -031946130סגנית מנהלת ביה"ס.
יואב גלבוצקי בעל ת.ז – 055308266עובד מועצה ,ובהיעדרו -
שמעון קרן צבי בעל ת.ז  052249489עובד המועצה.
גינת אוחנה בעלת ת.ז  -033823907נציגת ועד ההורים.
חתימתו של יעקב חדד (ובהיעדרו חתימתה של דורית וייץ) ביחד
עם חתימתו של יואב גלבוצקי (ובהיעדרו חתימתו של שמעון
קרן צבי) או גינת אוחנה ,יחייבו את חשבון הבנק לכל דבר וענין.
אושר ללא מתנגדים.

 )4תב"רים:
הגדלה
תב"ר  :1501מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

מחשב מח' הנדסה 2011
 - ₪ 120,000מ .הפנים
 - ₪ 5,127קרן פיתוח
₪ 125,127

תב"ר  :1573מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

פיתוח פארק תעשייה ספירים
 - ₪ 23,517,000מהתקציב הרגיל
 - ₪ 5,490,000העברה מתקציב רגיל
₪ 29,007,000

תב"ר  :1686מטרה:
סכום קודם:

מגרש כדורגל – מבנים יבילים
 - ₪ 279,188השתתפות מוסדות – טוטו
 - ₪ 150,332מלוות ובנקים אחרים
 - ₪ 2,607קרן פיתוח
₪ 432,127

סכום ההגדלה:
סה"כ:
תב"ר  :1710מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

שיפוץ מבנה המועצה לחממת הייטק
 - ₪ 450,000המשרד לפ .פריפריה הנגב
 - ₪ 800,000מלוות ובנקים אחרים
 - ₪ 4,975קרן פיתוח
₪ 1,254,975
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תב"ר  :1712מטרה:
סכום קודם:

סכום ההגדלה:
סה"כ:
תב"ר  :1768מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:
תב"ר  :1791מטרה:
סכום קודם:

סכום ההגדלה:
סה"כ:

הקמת גן בגבים
 - ₪ 150,000השתת' בעלים – גבים
 - ₪ 1,138,963מפעל הפיס
 - ₪ 202,626מ .ממשלה – משרד החינוך
 - ₪ 250,000מלוות ובנקים אחרים
 - ₪ 12,300קרן פיתוח
₪ 1,753,889
מעונות בישובים 2017-2018
 - ₪ 350,000קרן פיתוח
 - ₪ 38,900מלוות ובנקים אחרים
 - ₪ 735קרן פיתוח
₪ 389,635
שיפוץ מרכז הבטחון והשיטור מג"ב
 - ₪ 140,000קרן עזבונות
 - ₪ 65,000השתתפות הממשלה – מ.
הפנים
 - ₪ 50,000משהב"ט
 - ₪ 5,876קרן פיתוח
₪ 260,876

תב"ר  :1796מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

רכישת טרקטור לכיסוח
 - ₪ 188,000משרד הפנים
 - ₪ 9,410העב' מתב"ר 1762
₪ 197,410

תב"ר  :1864מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:

מגוניות בישובים
 - ₪ 280,000קרן היסוד
 - ₪ 70,000קרן היסוד – ק .ניר עם
 - ₪ 35,000קרן היסוד – ק .מפלסים
₪ 385,000

סה"כ:
חדש

מנהל פרויקט ליווי תב""עות ותכנון
 - ₪ 224,712מ .השיכון
₪ 224,712

תב"ר  :1880מטרה:
מימון:
סה"כ:
הגדלה והקטנה
תב"ר  :1489מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

הקמת גן ילדים במפלסים
 - ₪ 250,000השתת' ממשלה -מ .השיכון
 - ₪ 25,420קרן פיתוח
( - ₪ )35,490השתת' ממשלה – מ .השיכון
₪ 239,930
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תב"ר  :1519מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סכום ההקטנה:
סה"כ:
תב"ר  :1520מטרה:
סכום קודם:

סכום ההגדלה:
סכום ההקטנה:
סה"כ:
תב"ר  :1584מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סכום ההגדלה:
סה"כ:
תב"ר  :1646מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סכום ההגדלה:
סה"כ:
תב"ר  :1803מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

סבסוד תשתיות בכפר עזה
 - ₪ 1,389,785השתתפות כפר עזה
 - ₪ 250,000השתתפות מ .השיכון
 - ₪ 1,504,000מ .השיכון
( - ₪ )250,000מ .השיכון
₪ 2,893,785
הקמת מעונות יום בישובים
 - ₪ 3,850,000הקצאה מהתקציב הרגיל
 - ₪ 535,000השתת' ישובים
 - ₪ 9,469,270השתת' משרד הכלכלה
 - ₪ 120,000השתת' הממשלה – מ.
השיכון.
 - ₪ 220,000קרן פיתוח
 - ₪ 1,812,200מפעל הפיס
 - ₪ 31,486קרן פיתוח
( - ₪ )35,911מפעל הפיס
₪ 15,951,045
סימון כבישים התקני בטיחות 2013
 - ₪ 67,982משרד התחבורה
 - ₪ 29,136מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )15,360משרד התחבורה
 - ₪ 18,936קרן פיתוח
₪ 100,694
שיפוץ והרחבת אולם ספורט אזורי
 - ₪ 400,000השתת' ממשלה – מ .השיכון
 - ₪ 20,000מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )1,714השתת' ממשלה – מ .השיכון
 - ₪ 1,714קרן פיתוח
₪ 420,000
פיתוח בתי עלמין
 - ₪ 200,000המשרד לשירותי דת
( - ₪ )46,000המשרד לשירותי ת
 - ₪ 46,000קרן פיתוח
₪ 200,000

הקטנה:
תב"ר  :1762מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

מצ'ניג לתקציבי מדינה ואחרים
 - ₪ 62,141מלוות
( - ₪ )9,410העב' לתב"ר 1796
₪ 52,731
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הוחלט:
11-19-7/4

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

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה

לילך שיינגורטן
מנכ"ל המועצה
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