לשכת מנכ"ל המועצה
א' חשון תשפ"א
 19אוקטובר 2020
מליאה – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 12/20
מיום 18.10.20
נוכחים:

-

אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
ניר בן אשר
מורן חג'בי
אדי פולנסקי
אורנה נעים
עדי גן אל צ'רי
מירה שטהל
ירון להב
דנה מזרחי בראודה
הדר שריד
דוד בן ברון

ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציג דורות
נציגת יכיני
נציג אור הנר
נציגת ארז
נציגת נחל עוז
נציגת כפר עזה
נציג גבים
נציגת ניר עם
נציגת רוחמה
נציג מפלסים

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
לילך שיינגורטן
שמעון קרן צבי
ליאור ניסקי
מיכאל גוטסמן

-

מנכ"לית המועצה
גזבר המועצה
מנהל האגף האסטרטגי
מנכ"ל החברה לפיתוח
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  11/20מיום .4.10.20

.2

עדכונים.

.3

סעיפים חדשים לתקציב .2020

.4

פתיחת חשבונות ייעודיים מפעל הפיס בנק "מוניציפל"  -מרכז צעירים וספורט
וכללי.

.5

שונות.

פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  11/20מיום :4.10.20
סיכום הישיבה אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
אופיר:

סוקר את הנעשה בתחום הקורונה.
מבקש לייצר מצב שאנחנו נהווה דוגמא – זה ייצר שינוי משמעותי .יש
לשמור על ההנחיות.

לילך:

סוקרת את מהלך בדיקות הסקר שבוצעו במהלך סופ"ש.
מציגה את הנעשה בתחומי האכיפה והתשאולים אפידמיולוגיות.

ליאור:

סוקר את הנעשה בתחום ההסברה – עובדים מול כל יישוב ,כולל
הודעות ווטסאפ ,אתר ופייסבוק המועצה .כל הזמן מוציאים הודעות
מסודרות .ביום שלישי תתקיים מהדורה מיוחדת של עיתון קורונה .שער
הנגב הזמנו את הקהילה לכתוב ,ההיענות מבורכת .בנוסף ,התייחסנו
לנושא ההנחיות .יש מאמץ גדול מאוד בנושא  -לפי הצרכים שעולים –
מטופל ע"י עדי ומטה קורונה.

אופיר:

חינוך הגיל הרך :פתחנו את גני הילדים .רוב גני הילדים עבדו יום מלא,
חלקם עבדו יום חלקי .השתתפות הילדים – מעל .90%
חינוך תלמידי כיתות א'-ו' :קיימות  4חלופות:
 .1משרד החינוך מאשר לימודים ביישובים ואז במקום שהילדים יגיעו
לביה"ס  -צוות ביה"ס יגיעו לישובים .מנהלות בתי הספר יבנו
מערכת מותאמת וילמדו בישובים.
 .2משרד החינוך לא יאשר הגעה של מורים לישובים .לכן ,חלק
מהילדים יגיעו לביה"ס וחלק ילמדו מרחוק במרכזי הלמידה.
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.3
.4

מורים מלמדים מרחוק  -מדרכי חינוך חברתי ועוזרי הוראה במרכזי
למידה .המורים מלמדים בזום והילדים לומדים במרכזי הלמידה.
למידה מרחוק  -ילדים בבתים ,אחה"צ יש חינוך חברתי שנפתח.

אורנה:

הילדים מפוצלים ,איך מסתדרים עם זה?

אופיר:

אנחנו נדאג לנושאים הטכניים ומדברים על מחנכת אחת לשכבה.

דודו:

הרעיון מבורך .להוציא את הילדים החוצה ,בטוח שהלמידה תהיה יותר
משמעותית.

ירון:

למידה בבתי הספר – יכולים לשתף פעולה ,אבל חשוב שתהיה
הפרדה ,לא להפוך את החינוך החברתי למורה.

אופיר:

אתה מדבר על אופציה מס'  - 3תפקיד המדריך הוא להיות במרכז
הלמידה המורים מלמדים בזום .זו אחת החלופות.

אופיר:

ישבנו המון שעות על חשיבה עם כולם  -מנהלות ,חינוך חברתי ועוד.
אנחנו בקשר עם משרד החינוך והסתדרות המורים  -הנושא לא פשוט.
אנחנו מעדיפים את המודל הראשון.
תיכון :אנחנו רואים שיפור משמעותי בלמידה דרך הזום.
חינוך מיוחד :לומדים בבית הספר כולל ,מב"ר ואתגר .מקווה שעוד
שבועיים נכנס לסדר .חשוב שגם מורות יגיעו ללמד בישובים .חשוב
לתת מענה ליסודי .נכניס את התיכון לסדירות ואז נראה איך אנחנו
משלבים את המודל הזה במודל מרכזי הלמידה.
קיימים פה הרבה מאוד אתגרים .אנחנו רואים את השיפור במיומנות של
המורים בלמידה בזום.

ירון:

החברה לפיתוח שער הנגב  -קיימת ועובדת .היום הוצגו בפני חברי
הדירקטוריון של החברה את הפעילויות שמנכ"ל החברה עוסק בהן
בשוטף .שנת  2020הינה שנת למידה וצמצום פערים .משנת 2021
החברה תתחיל בניהול של פרויקטים בקנה מידה גדול .הכוונה
למקסם רווחים כספיים ,לייצר פעילות ,לגרום לשגשוג של המועצה.

אופיר:

החקלאות  -אנו עוסקים ב 3-נושאים משמעותיים :ועדת קרקעות ,מים
מושבים ואיכות השפכים ברפתות .סוקר על ביצוע בשלושת התחומים.

אדי:

הייחודיות של המועצה בתחום הרפתות – המעורבות והתערבות של
ראש הרשות והגזבר.
מבקש לדעת האם יש עדכון לגבי החלטות ממשלה.

אופיר:

מעדכן את הסטטוס החלטות הממשלה.
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.3

סעיפים חדשים לתקציב :2020
(חומר רקע הועבר מבעוד מועד)
שמעון :מציג את הסעיפים לעדכון תקציב  .2020רוב הסעיפים "צבועים"
ומאוזנים והם כוללים :תקצוב לפעולות בקורונה ,תקצוב תקשוב לשלושת
בתי הספר ,בית הספר של החופש הגדול .שני הסעיפים המשפיעים על
הקטנת העודף המצטבר הינם :פעולות סירוס ועיקור בחתולים ₪ 26,000
והקטנת הכנסות שכר דירה מהמכללה עקב יציאת המכללה מבניין .118
בכך מיצינו את כל העודף המצטבר לסוף שנת .2018
הוחלט:
12-20-3

לעדכן את תקציב  2020בדרך של הוספת סעיפי התקציב
החדשים ותיקון הסעיפים הקיימים כפי שהוצגו למליאה.
אושר ללא מתנגדים.

.4

פתיחת חשבונות ייעודיים מפעל הפיס בנק "מוניציפל"  -מרכז צעירים
וספורט וכללי:
שמעון :מציג את הצורך לחדש כל שנתיים את האישור לפתיחת החשבונות
ייעודיים למפעל הפיס .החלטה כללית על פתיחת חשבונות בנק לשנים
 2020ו 2021-וכן החלטה ספציפית לגבי מרכז ספורט וצעירים.
על החשבון וניהולו יחולו התנאים הכלכליים לניהול תתי חשבונות
לפיתוח פיס על שמנו בבנק "מוניציפל" כמפורט בהסכם לפתיחת וניהול
חשבונות ותתי חשבונות מפעל הפיס.
הוחלט:

12-20-4

מאשרים פתיחת חשבונות ותתי חשבונות יעודיים פיתוח פיס
במוניציפל בנק בע"מ ובבנק מרכנתיל לשנים  2020ו2021-
ובכללם חשבונות יעודיים למרכז ספורט וצעירים ומסמיכים את
מורשי החתימה של המועצה לחתום על תנאי פתיחת חשבונות
אלה לרבות המחאת הזכויות להעברת הכספים למוטבים
בחשבונות אלה המבצעים את הפרוייקטים.
אושר ללא מתנגדים.
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.5

שונות:
תב"רים
הקטנה
תב"ר :1762

מצ'ינג לתקציבי מדינה ואחרים
 - ₪ 52,205מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )19,403העברה לתב"ר 1914
₪ 32,803

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

חדשים
תב"ר :1914

מטרה:
מימון:

סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2019
 - ₪ 77,608משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים
 - ₪ 19,403העברה מתב"ר 1762
₪ 97,011

מטרה:
מימון:

רכישת רכב בטחון – אור הנר
 ₪ 145,000פקע"ר
 - ₪ 95,496השתתפות בעלים – אור הנר
₪ 240,496

סה"כ:
תב"ר :1915

סה"כ:
הוחלט:
12-20-5/3

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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