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 "ח אב תשע"הי  
  2015אוגוסט  03 

 1-1 –)מליאה( 
 

 156/סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 2.8.15מיום 

 
 

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

 נציג אור הנר - עדו ביידר :יםחסר
 נציג גבים - איציק חסון 

 
  

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"ל המועצה   - עודד פלוט
 גזבר המועצה   - ישמעון קרן צב

 מנהל אשכול חינוך, פנאי וקהילה   - אריה חודרה
 חשב/מנהלן קרית החינוך   - יואב גלבוצקי

 
 :סדר היום
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 ועדת חודרה" ."המלצות  .3
 שעות תחילת לימודים בבתי הספר. .4
 .ת דעת משפטיתנושאים הדורשים חוו .5
 .שונות .6
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 :פירוט הסעיפים

 
 :25.6.15מיום  5/15אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .הסיכום אושר ללא מתנגדים

 
 :עדכון חלקי – 2015תקציב  .2

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

. יש שינויים שלא באים בו לידי 2015מדובר  בעדכון חלקי לתקציב  שמעון:
ביטוי. המטרה של הדיון היא לאשר שינויים ועדכונים נדרשים בעקבות 

, ביחוד כאלה הכרוכים בפתיחת סעיפי התפתחויות במשך השנה
 תקציב חדשים.

 .)מצ"ב( מציג את העדכונים המוצעים 
 

 :הוחלט
 

5-15-5/2 

 .עדכון חלקי – 2015תקציב לאשר את 
 

 .אושר ללא מתנגדים
 

 
 

 :ועדת חודרה""המלצות  .3
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

  .ערי חינוך – , איריס אביעוזיאיר אמיתי : יעקב הכט, מוזמנים
 .ענת רגב, מנהלת בי"ס יסודי  
 

 ועדת חודרה":"מציג באמצעות מצגת את סיכום הפעילות של  אריה ח:
 .הרכב הועדה 
 .המנדט שקיבלה מהמליאה 

 .אופן העבודה של הועדה 
 וד ואבני הדרך שהנחו את עבודת הועדה.הנחות היס 
  ומשמעויותיהן.החלופות שהועדה בחנה 
  פירוט ההצעה המוגשת ע"י הועדה: קמפוס משותף של שני בתי

 ביחד ולחוד. –ספר יסודיים 
 

 עיקרי ההמלצות
 הקמת בי"ס יסודי חדש נפרד. (1
 חלוקת בתי הספר לפי אזורי רישום. (2
ם משותפים בין שני בתי קמפוס משותף, בו מתקיימים גם לימודי (3

 הספר.
 החלופה.של סוקר את היתרונות/חוזקות 

 
 מציג את יעקב הכט, שמלווה את עבודת הועדה מבחינה מקצועית.
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הוא חלק מתוך  הבחינה של חלופות להקמת בי"ס חדשתהליך  יעקב הכט:
מהלך אסטרטגי רחב לגיבוש התפיסה החינוכית האזורית. 

ל מתודות ותפיסות ברחבי התהליך נפתח בלמידה רחבה ש
 העולם.

מציג את התחומים שנלמדו עד כה ואת המשך תהליכי האפיון  
 של בתי הספר היסודיים בעתיד.

 
 דגשים נוספים: אריה ח:

 .ההצעה מאפשרת הגדלת אפשרויות הבחירה 
 .יש חשיבות רבה לשיתוף משרד החינוך בתוכנית המתגבשת 

 
ציני שהתבצע, כולל לתהליך המעמיק והר מביע הערכה אופיר:

 התבוננות רחוקה קדימה.
 

כללית, זהו פרויקט מדהים. האם רק במודל המוצג ניתן להשיג  ניר:
 את המטרות שהוצגו?

 
במתכונת הקיימת הרבה יותר קשה לבצע שינויים. אם היינו  יעקב הכט:

עוסקים רק בבית הספר החדש, היו נוצרים פערים ומתחים בין 
קיים ובאמצעותו מצב ה"להוסיף מנוע" ל בתי הספר. הכוונה היא
 למנף את כל המערכת.

 
מברכת על המהלך, שמתמודד עם אתגר אדיר. מדגישה  בטי:

שההצלחה תלויה מאוד במנהלי בתי הספר. לכן, חשוב לבנות 
מערכת תומכת מתאימה. לא משוכנעת שהחלוקה לפי ישובים 

 היא הנכונה.
 

כת, מתבצע שיתוף מעמיק של על מנת לייצר את המערכת התומ אריה ח:
 ההנהלות והמורים.

 
התאמה הבניה הפיזית של בית הספר החדש צריכה לאפשר  אלון:

 שינוי קונספטים חינוכיים בעתיד.ל
 

מבקש לחשוב על מודל שיאפשר לילדי יכיני להשתלב במערכת  אריה ר:
 שתקום. מה מקומו של מנהל מחלקת החינוך שיבחר?

 
 ל על פי המדיניות שנקבעה.המנהל שיבחר יפע אלון:

 
כדי שיתקיים היתרון לכיתות קטנות, צריכה להיות הפרדה בין  שמעון:

 התפיסה היא שלא אם . נפרדים( אזורי רישוםכדוגמת ) בתי הספר
של קשר  על מתכונתלחשוב  , צריךליצור תחרות בין בתי הספר

 . כדוגמת לימודי בחירה משותפיםבין בתי הספר, 
 

חשיבה האחרת. מבקש לדעת ולעבודה הרצינית להערכה מביע  ליאור:
 את עמדתה של ענת, ולהבין מהי תפיסת משרד החינוך.
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אין מנוס מלחלק את בית הספר, הנוכחי כבר גדול מדי. החלוקה  ענת:
גם מגבירה את הסיכוי לייצר כיתות יותר קטנות. הרעיון של 

. צריך קמפוס משותף לשני בתי ספר הוא מאוד מיוחד ומקורי
לדעת שהפרקטיקה לא תהיה פשוטה ויתכן שמשרד החינוך לא 

 יעשה לנו חיים קלים. זה ידרוש הרבה תיאומים.
 

שעומדת בפנינו היא הפרדה של הישובים לשני  ברירת המחדל עודד:
בתי ספר, כפי שעושים בדרך כלל במועצות אזוריות. המודל 

חיבור  ירת באמצעות יצהמוצע נותן מענה לחולשות של ההפרדה 
בין הישובים, נטרול התחרות ופתיחת אפשרויות בחירה 
לתלמידים. הקושי העיקרי יהיה למנוע הפרדה בין שני בתי הספר 

 לאורך זמן.
 

יש לו תחושה  מברך על העבודה החשובה והחיובית. איתן:
מתי  –חשוב שיוגדרו אבני דרך עדיין לא מגובשת.  השהאסטרטגי

 ממליץ להקים צוות ייעוץ חיצוני. תתקבל כל החלטה. בנוסף,
 

תאפשר לילדים דתיים מיכיני יכים עם אריה רייבי שנכון שמס יוסי:
 לבחון אפשרות להשתלב בבתי הספר במועצה.

 
מציע להמשיך חתור בכל מחיר להגדלת בתי הספר. חשוב שלא נ אופיר:

חלוקה בין בתי הספר. כמו כן, יש לבדוק את נושא את הלבחון 
 יוחד.החינוך המ

 
מציג ניסיון בעייתי שהתבצע במוא"ז מנשה לבצע חלוקה עפ"י   יעקב הכט:

ו'. המסקנה היתה שזה לא עובד ועברו למערך של שני -ג', ד'-א'
 בתי ספר נפרדים.

 
)מסכם( מברך את הצוות על העשייה המקצועית והיסודית.  אלון:

 מבקש מהועדה להמשיך לעסוק בנושאים שעלו בישיבה:
 ור עם אבני דרך.תהליך סד (1
 .תלתוניםבחינת חלוקה לפי  (2
 היכולת לשלב את ילדי יכיני בבית הספר. (3
 המקום של החינוך המיוחד. (4
 צפי מספרי בשנים הקרובות. (5

 
 :הוחלט

 

6-15-3 

 מתקדמים על בסיס ההחלטות הבאות: (1
בקמפוס משותף עם בית  הקמת בית ספר יסודי חדש .א

 הספר הקיים.
 ו על בסיס ישובים.אזורי הרישום לבתי הספר יקבע .ב
, כאשר חלק מהתוכנית יםשני בתי הספר יהיו אוטונומי .ג

 תנהל בשיתוף. ת
ביא למליאה נושאים תבהליכי הבחינה, ו הועדה תמשיך (2

 להחלטה בהתאם לנקודות שאלון ציין.
 .אושר ללא מתנגדים
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 :שעות תחילת לימודים בבתי הספר .4

 
 08:00ר יתחילו בשעה משרד החינוך דורש שהלימודים בבית הספ אריה ח:

(. כמו כן, יש קושי גדול בתיכון כפי שקורה אצלנו היום 09:00-)ולא ב
. שגולש לשעות מאוחרות בהפעלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי

לכן, מוצע השנה ליצור שינוי בתחילת הלימודים ובמערך ההסעות 
 בהתאם.

אנו ממשיכים לבדוק את אש"ח בשנה.  140-העלות המשוערת: כ 
ההצעה מתואמת עם הנהלות העלות ואת המשמעויות הלוגיסטיות. 

 בתי הספר ופורום הורים של היסודי.
 

 בין היסודי לתיכון.את סדר תחילת הלימודים מציע להפוך  אופיר:
 

מסביר את האילוצים השונים, שהביאו להסכמה בין היסודי לתיכון על  אריה ח:
 שעות אלה.

 :הוחלט
 

6-15-4 

יים המוצעים בשינוי שעות הלימודים לאשר את השינו
 , כולל התוספת הנדרשת בעלות השנתית.ובהסעות

 
 .אושר ללא מתנגדים

 

 
 :נושאים הדורשים חוות דעת משפטית .5

 
 הסכם עם קק"ל לשיקום דרכי בטחון שניזוקו במבצע "צוק איתן" (1

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

ההסכם ואת חוות הדעת המשפטית של עו"ד רמה לשם, מציג את  שמעון:
הקובעת שהמועצה רשאית לחתום עליו. האחריות מתחלקת בין 

 קק"ל למועצה.
 

 מציע לדרוש מכתב מחברת הביטוח שהמודל מקובל עליהם. יוסי:
 

ממליץ לשלוח מכתב לישובים, על מנת שיהיו מודעים לאחריותם  אופיר:
 בתחום הבטוחי.

 
 מבהיר שקק"ל אחראית לבטח מה שבאחריותה. ההסכם שמעון:

 
 

 :הוחלט
 

6-15-5/1 

לאשר את ההסכם עם קק"ל לשיקום דרכי בטחון 
 שניזוקו במבצע "צוק איתן".

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 אישור עבודה נוספת –מבקר המועצה  (2

 
עלי דבסן, מבקר המועצה, משמש גם כמבקר של שתי רשויות  עודד:

הרשויות נדרשות להסדיר ור משרד הפנים. נוספות, בהמלצת ובאיש
עו"ד רמה לשם קובעת שאין מניעה או ניגוד זאת באופן פורמאלי. 

 עניינים בעבודה הנוספת של עלי.
 

 מתריע על הקושי של ועדת הביקורת להיפגש עם המבקר. ניר:
 

 מציע לעכב את ההחלטה עד שיתבצע סנכרון בין הועדה למבקר. ליאור:
 

 :הוחלט
 

6-15-5/2 

לדחות את הדיון בנושא אישור עבודה נוספת למבקר 
בה  ,עד לקיום ישיבה של ועדת ביקורת עם המבקר

יובהרו סדרי העבודה ותוכנית העבודה של הביקורת. 
יו"ר ועדת הביקורת ידווח למליאה על תוצאות הישיבה 

 לקראת ישיבת המליאה הבאה.
 

 .אושר ללא מתנגדים
 

 
 'בימחיקת חוב ארנונה למשה חג (3

 
צברה חוב ארנונה. ובמושב יכיני שפעלה בעבר מדובר במשתלה  שמעון:

חלק גדול מהחוב מקורו בטעות. המשתלה בינתיים נסגרה, אין 
 190-יכולת גביה וממילא חלה התיישנות על החוב. היקף החוב: כ

 אש"ח.
 החייב אינו תושב שער הנגב. 

 
 :הוחלט 

 

6-15-5/3 

 משה חג'בי.לאשר את מחיקת חוב הארנונה ל
 

 .אושר ללא מתנגדים
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 :שונות .6
 
 :מינוי נציגים בהנהלות תאגידים (1

 
בפגישה שהתקיימה עם הועדה של משרד הפנים לאישור חברי  עודד:

 3ך לאשר מחדש נציגים לאחר הנהלות תאגידים, הובהר שיש צור
לקדנציה אחת נוספת. לפיכך, מובאת רשימה של נציגי ציבור  שנים
נוי שתי צורך במילאשר להם הארכת מינוי )מצ"ב(. בנוסף, יש שיש 

עובדות רשות לשתי הנהלות, בהמשך להודעה במליאה הקודמת, 
מוצע למנות את איילת אפשטיין )כפר עזה( כנציגת ציבור בעמותת 

 הספורט.
 

 :הוחלט
 

6-15-6/1 

 נציגי הציבור הבאים:המשך כהונתם של לאשר את 
 וח שער הנגבחברה לפיתלאיה, הגר אר

 פארק תעשיה ספיריםלרינת אלבז, 
 עמותה לפיתוח הספורטרות גבאי, ל

 עמותה לפיתוח שירותים חברתייםל, אשר נעים
 עמותה לפיתוח שירותים חברתייםלאילנה בראודה, 

 
לאשר את איילת אפשטיין כנציגת ציבור )חדשה( 

 בעמותה לפיתוח הספורט.
 

  :ותרשות הבאהעובדות י ומינלאשר את 
-מ"מ מנהלת המח' לשירותים חברתיים חנה טל, 

 .לפיתוח שירותים חברתייםעמותה ל
עמותה לפיתוח ל -מנהלת יחידת הנוער טל שוורץ, 

 .הספורט
 

 .אושר ללא מתנגדים
 

 
 :נוהל קבלת אישור תושב (2

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

ץ המבקר לנסח בעקבות פניה של תושב למבקר המועצה, המלי עודד:
נוהל מוסדר לקבלת אישור תושב. מציג את נוסח הנוהל המוצע, 

לל גם אישור של הנהלת הישוב לכך שהמבקש מתגורר בישוב. והכ
 .לוודא שמרכז החיים של הפונה הוא בישובזאת על מנת 

 
 :הוחלט

 

6-15-6/2 

 לאשר את נוהל קבלת אישור תושב.
 

 .אושר ללא מתנגדים
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 :סנקציות –הטרדה מינית  לומדה למניעת (3
 

ריענון אחת לשנה לכל ביצוע הנחיות משרד הפנים מחייבות  עודד:
העובדים בנושא מניעת הטרדות מיניות. המועצה רכשה לומדה 

מהעובדים לא הפרסום וההנחיות, חלק ניכר בנושא. למרות 
 השתמשו בלומדה. בהתייעצות עם רמה, ניתן להפעיל סנקציות

  מסוימות.
 

 :הוחלט
 

6-15-6/3 

ההדרכה הנדרשת למניעת  אתלעובדים שלא יעברו 
 הטרדה מינית, תירשם הערה בתיק האישי.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 

 
 

 :על אבטחת מאגרי המידע הממוחשבים אחראימינוי  (4
 

משרד המשפטים דורש להגדיר אדם מהמערכת לתפקיד. מוצע  עודד:
 למנות את עומר צדיקביץ, רכז המחשוב.

 
 :הוחלט

 

6-15-6/4 

למנות את עומר צדיקביץ כאחראי על אבטחת מאגרי 
 במועצה ובתאגידיה. יםהמידע הממוחשב

 
 .אושר ללא מתנגדים

 

 
 

 :נציגת ציבור לאשכול נגב מערבי (5
 

בתקנון אשכול "נגב מערבי", יש חלוקה בין הרשויות לגבי נציגות  עודד:
הל שנקבע, בהנהלה. אנחנו נדרשים לבחור נציגת ציבור. עפ"י הנו

חברי המליאה מוזמנים להעביר הצעות לועדה למינוי נציגי ציבור 
 להנהלות עמותות ותאגידים.
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 :תב"רים (6
 

 :חדשים
 

 .2015סימון כבישים והתקני בטיחות  מטרה: :1668תב"ר 
 מ. התחבורה -₪  65,785 מימון: 
 1599העברה מתב"ר  -₪  28,183  
 ₪  93,978 סה"כ: 

 
 פרויקטים לספורט בקהילה מטרה: :6916תב"ר 

 קרן המתקנים )טוטו( –₪   450,000 מימון: 
 ₪  450,000 סה"כ: 

 
 תכנון )תב"ע( בישובים מטרה: :1670תב"ר 

 משרד הבינוי והשיכון -₪  5,000,000 מימון: 
 ₪  5,000,000 סה"כ: 

 
תחנות ומפרצים לקראת כניסת  מטרה: :1671תב"ר 

 מפעילי תח"צ
 מ. התחבורה -₪  73,500 מימון: 
 1569העברה מתב"ר  -₪  13,446  
 1599העברה מתב"ר  -₪  18,054  
 ₪  105,000 סה"כ: 

 
 :הקטנה

 
השקעות בישובים ומצ'ינג לתקציבי  מטרה: :1617תב"ר 

 מדינה בישובים
 ₪  1,167,158 סכום קודם: 
 1647העברה לתב"ר  –( ₪ 170,000) סכום ההקטנה: 
 ₪ 997,158 סה"כ: 

 
 הלוואת פיתוח מטרה: :1569תב"ר 

 ₪  2,403,446 סכום קודם: 
 1671העב' לתב"ר  -( ₪ 13,446) סכום ההקטנה: 
 ₪. 2,390,000  סה"כ: 

 
 מצ'ינג לתקציבי מדינה מטרה: :1599תב"ר 

 ₪  190,000 סכום קודם: 
 1668העב' לתב"ר  -( ₪ 28,193) סכום ההקטנה: 
 1167העב' לתב"ר  -( ₪ 18,054)  
 ₪  143,753 סה"כ: 
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 :הגדלה
 

 בניית בי"ס מקיף מטרה: :1409תב"ר 
 ₪  98,127,870 סכום קודם: 
 הסוכנות )א. שביט( -₪  385,238 סכום ההגדלה: 
 ₪ 98,513,108 סה"כ: 

 
 חדרי חוגים ממוגנים בנחל עוז מטרה: :1647תב"ר 

 ₪ 230,000 סכום קודם: 
 טהב"שמ -₪  650,000 סכום ההגדלה: 
 קרן היסוד -₪  350,000  
 1617העברה מתב"ר  -₪  170,000  
 ₪   1,400,000 סה"כ: 

 
 :הוחלט

 

 לאשר את התב"רים 6-15-6/6

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 

 רשם: עודד פלוט
 

 
                     

 
                     

 לוטעודד פ                                                                  אלון שוסטר   
 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   
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