
  

  
  

  2010/530/פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מיום 

   6/2010' מס

  
   ראש המועצה-    סיגל מורן      :נוכחים

   נציג תאשור-      טל זמיר    
   נציגת ברוש-    שולה גבאי    
   נציג בית קמה-    איתי זיידנברג    
   נציג נבטים-    נחמיה שחף    
   נציג דביר-     יאיר לוין    
   נציג להב-     ניר זמיר    
   נציג שומריה-    זבולון כלפה    
   נציג כרמים-    סטה'מוטי כוג    
   נציג תדהר-    איציק אבוטבול    
   נציג גבעות בר-    אילן קציר    
   נציגת חצרים -    בתיה דויטש    

  
   נציג שובל-    טובי שור    :נעדרים

   נציג משמר הנגב-     סיני פסל    
  

  אסתר, עופר סלע,  אהובה,יוחאי אלטמן, אודיק,  עידו-    ממבואות הנגב  :משתתפים
  חינוך'  מנהל מח-    יהודה נגר    
   תקציבאית המועצה-      נטע לי    

   מבקרת   שופר-שרייברנירית 
   יועצת משפטית-    אורית הלוי    
  לפיתוח כלכלי'  מנהל היח-    דרור קרואני    
   גזברית המועצה-    קר'ריצ-נועה לוין    
    אסטרטגית'  מנהלת יח-    הדרה גורפינקל    

  
  .יבה התקיימה בבית ספר מבואות הנגב ובתחילתה נערך לחברי המליאה סיור בבית הספרהיש

  
  :עידכונים 

ולעופר סלע , לצוות שעומד לצידועדו ארגמן למנהל , ס" הרמת כוסית וברכות לביה–פרס חינוך למבואות הנגב  -
 . מאוד גאים ושמחים. שמלווה את בית הספר

המועצה תרגלה בתהאם . לנפילת טיל בקיבוץ חצרים, ל מפיקוד העורף תרחיש שהתקב– 4תרגיל נקודת מפנה  -
 מ"נבחנו נהלי צח.  שעות4 לפגישה שלמ שהתכנס גם למחרת היום "לתרגיל ומינפה את התרגיל לבחינת צוות הצח

ר הנוהל ולייצ) היועץ המלווה את המועצה בנושא (עדי טוב לחזר הנוהל .  והופקו הלקחים מהתרגילשל המועצה
  . עודכןהמ

  
  : אישור פרוטוקול– 1לסעיף 

  . אושר פה אחד– 20105/' פרוטקול מליאה מס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  :  סקירה על מבואות הנגב ואישור תקציב לתוכנית לחדשנות חינוכית– 2לסעיף 
  

  :ב התקציב "מצ
  

  מבואות הנגב-תקציב התוכנית לחדשנות חינוכית 

  תקציב-ע "תש  ביצוע-ט "תשס מקורות

 -א "עתש
 כ"סה צרכים

 1,715,000 552,000 565,000 598,000 תקציבי בית הספר 

 536,000 496,000 השתתפות מועצה 
490,000 

1,522,000 

   116,000 תרומה
  

116,000 

פרויקט מחשוב משרד החינוך מחוז דרום 
   191,000 )ראה נספח(

  

191,000 

 1,101,000 1,401,000 כ מקורות"סה
1,042,000  

2,502,000 

      

  תקציב-ע "תש  ביצוע-ט "תשס שימושים

 -א "תשע
 כ"סה צרכים

 955,000 447,000 325,000 183,000 ס" בי-פיתוח פדגוגי 

 200,000 200,000      מועצה-פיתוח פדגוגי 

 135,000 45,000 45,000 45,000 הערכת התוכנית

כיתות (תשתיות תקשורת  והתאמת מבנים  
 553,000   190,000 363,000 )נחייה למוריםוחדרי ה

השתתפות המועצה ברכישת מחשבים תושבי 
 269,000 60,000 76,000 133,000 מועצה ומורים

 730,000 160,000 270,000 300,000 עזרה טכנית+ מנהל רשת 

 185,000 70,000 45,000 70,000 ספק אינטרנט

 210,000 60,000 150,000   שדרוג תשתיות הסביבה הלימודית האקולוגית

 116,000     116,000  תרומה–רכישת מקרנים 

הצטיידות במסגרת פרויקט מחשוב משרד 
 191,000     191,000 )ראה נספח(החינוך מחוז דרום 

 3,544,000 1,042,000 1,101,000 1,401,000 כ שימושים"סה

       

     רכישת מחשבי� חדשי�

  תקציב –ע "תש

 -א "תשע
צרכים 

 כ"סה )שכבה ז(

  שימושים
ע  ביצו–ט "תשס

     )'י+'ט+'שכבות ז( )'י+'שכבות ז(

 2,064,000 418,000 913,000 733,000 מורים + רכישת מחשבים ניידים תלמידים 

       

      תקציב-ע "תש  ביצוע-ט "תשס מקורות

השתתפות המועצה ברכישת מחשבים תושבי 
 269,000 60,000 76,000 133,000 מועצה ומורים

 1,795,000 358,000 837,000 600,000 השתתפות עצמית הורים ומורים 

 2,064,000 418,000 913,000 733,000 כ מקורות"סה

  

  

  

  

  

  

  

      



  

  

  

  

 

כ בקשת תקציב לתמיכה בתוכנית לחדשנות חינוכית "סה
    א "לשנת הלימודים תשע

    200,000 פיתוח פדגוגי

    60,000  רכישת מחשבים השתתפות

    160,000 עזרה טכנית+ מנהל רשת 

    70,000 ספק אינטרנט

    490,000 כ "סה

     

 כ"סה  צרכים-א "תשע

552,000 1,715,000 

490,000 
1,522,000 

  
116,000 

  
191,000 

1,042,000  
2,502,000 

  

 כ"סה  צרכים-א "תשע

447,000 955,000 

200,000 200,000 

45,000 135,000 

  553,000 

60,000 269,000 

160,000 730,000 

70,000 185,000 

60,000 210,000 

  116,000 

  191,000 

1,042,000 3,544,000 

  

  

 צרכים -א "תשע
 כ"סה )שכבה ז(

    

418,000 2,064,000 

   

    

60,000 269,000 

358,000 1,795,000 

418,000 2,064,000 

  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  . התוכנית לחדשנות חינוכיתואת  העיקרייםדמוגרפיים התהליכים את העידו ארגמן מציג 
  .מליאהאישור התקציב לל ה מובאת הצעצרכי בית הספר וכןמובאת סקירה של , בהתאם להחלטת המליאה

  
  :  עיקריות משתי סיבותם הבאותהוא תקציב נמשך גם לשניתוכנית לחדשנות חינוכית להתקציב כי , מדגישה: סיגל

שדורש המשך הפיתוח גם  הפדגוגי ד הפיזי והיום עיקר ההשקעה נעשית בתחוםצהתמקדה ב ההשקעה בעבר -האחת 
  .בהמשך
 25%ברכישה ההשתתפות המועצה  (חדשה ולכן כל שנה תהיה הוצאה על מחשבים'  שכבת זבכל שנה נוספת -השנייה 
  . )מהעלות

  .אך כאמור יש לקחת בחשבון את ההמשך) הרב שנתי(מסגרת התקציב שאושר השנה אנחנו עדיין ב
  
  :מציג את הצעת התקציב : דו ע
 .הפנים ארגוני מהתקציב מופנה לצורך הפיתוח הפדגוגית 60% -פי שמוצג ככ -

 . לחדשנות על ידי גורם חיצוניערכת התוכניתמשך הה -

 .צורך גדול בהסדר טכניהיה ם ולכן י מחשבי500 -למעלה מבבית הספר יש  –מנהל רשת תקציב ל -

  
ואורך החיים שלהם לא יספיק עד סוף ' האם יהיה צורך ברכישת מחשבים נוספת לתלמידים שקנו בתחילת ז: בתיה

  ?הלימודים 
  

  .  כן נאפשר את תנאי המימון של המועצה אךשתתף שוב ברכישת המחשביםתלא יכול להיות שכן אך המועצה : סיגל
  
  .  מירב המאמצים שהמערכת תתפקד כל הזמןעושים את: דוע
  

  .  190,000₪: התקבל תקציב חד פעמי מעדכנת ש: אהובה
  

  .שכוללת בעיקר פיתוח פדגוגי והשתתפות המועצה ברכישת המחשבים ₪ 490,000 -בקשת התקציב היא ל: סיגל
  

חושב ומאמין שילד . חוץ ובפניםתקציב לאחזקת בית הספר מכיוון שלטענתו דרושה צביעת כיתות בלהקצות  מציע : טל
  . נערכים בנושא תחזוקת בית הספרשבית הספר שלו נראה טוב ירגיש יותר טוב ולכן מבקש לשמוע איך 

  
ופנימית של בכל קיץ מושקעים סכומים עצומים כולל צביעה חיצונית , המבנים בבית הספר הם ישנים מאוד: דוע

כ מושקעת תשומת לב "חושב שבסה. במהלך השנהשל כיתות גם   צביעהכאשר יש צורך מבצעים, בנוסף. הכיתות
  . מתהליך ארוךההשקעה בחזות הינה חלק כל המבנים צבועים מבחוץ בצבעים שונים . גדולה לנושא

  
לשיפוץ חדר המורים שהיה מיועד ₪ אושר בשנה שעברה חצי מליון , בנוסף לתקציב, ההערה של טל חשובה: סיגל

 והמבינה שופץ לרווחת המורים ממשרד החינוך₪ חצי מליון כ עוד ובנוסף גויס". נה הירוקהמב"להריסה ושיפוץ של 
ניתן יהיה לבצע שיפורים , נה ציבורר מב" במסגרת תב,על כן, נכס של המועצהבית הספר היום הינו . ובית הספר כולו

יש תמיד מה , צריך לזכור שאת הפער של עשרות השנים לא ניתן לסגור בתקופה קצרה. )לא אחזקה שוטפת(נוספים 
  . וכן נעשה כל הזמן מאמץ לגייס תקציבים נוספיםלשפר

  
  . '  וכובגרותאחוזי הניגשים ל, האם עוקבים אחרי אחוזי ילדים שניגשים לשנת שירות: בתיה

  
  . 80%להגדיל את אחוזי היוצאים רות  היעד  הוא לגבי שנת שי, ים בארץהאחוזי הבגרות הם מהגבו: דוע
   
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

יש משמעות רבה על הלמידה ולכן יש צורך להשקיע , סביבה לימודיתבנושא חשיבות הטל עמדתו של מצטרף ל: ניר
  . במבנים

  . דרשימבקש שתוצג תוכנית רב שנתית על הדרך לשיפוץ המבנים התשתיות וההשקעה שת
               

  
  ? י יש מקום לבנות בית ספר חדש אול: אהובה

  
בכדי לקבל משאבים ממשרד החינוך יש צורך שמירב ילדי . נעשה מאמץ גדול לגיוס כספים, כפי שנאמר: יהודה

  .  נוספים תקציביםניתן יהיה לקבלהמועצה יגיעו למבואות הנגב ואז 
  

עד שלא נרגיש מספיק בטוח . בואות הנגבאנחנו מתקדמים מאד יפה ויותר ילדי מועצה בוחרים לבוא וללמוד במ: סיגל
חושבת שהמדינה צריכה להשקיע בבית הספר בזמן , חבל יהיה לגשת לבקש ממשרד החינוך תקציבים, בנושא המיפוי

  . הנכון
  

מקור קרן לעבודות   המבואות הנגב מובא לאישור המליאה א ב"ת תשענהתוכנית לחדשנות חינוכית לשתקציב : החלטה
  .צההפיתוח של המוע

  
  .התקציב מאושר פה אחד

  
  .  לשיפוצי המבניםיתקציבתוכנית ומקור יובא דיווח למליאת המועצה בהמשך להערות טל ניר 

  
  :ח ביקורת פנים שנתי " דו– 3לסעיף 

  .ת התייחסויות רצינית ויפה"היתה לדוחו. הדרה, נועה,  סיגל–פ עם הנהלת המועצה "רוצה לציין את שת: נירית
  :ה בשלושה תחומים הביקורת התמקד

  :נירית סקרה בקצרה את ההמלצות העיקריות בדוחות
  רים"בתקציב שוטף ותקציב תב שחרור הכספים ממשרדי הממשלה ח בחן את תהליך"הדו –שחרור כספים  -
 הנהלה והקמת וועדות החובה במועצה, מעקב אחר יישום החלטות מליאה-פעילות המליאה וועדותיה  -

 .בשנה הבאה וצג  י–קבלת עובדים למועצה  -

 . מובא שוב לדיוןאשר ח הקודם בנושא הרכש "הדומעקב אחר יישומן החלטות  -

  
  :ח"סיגל ונועה סקרו את הפעילות שנעשתה במועצה בעקבות ההמלצות בדו

יחד עם ההנדסה , נעשה היום מעקב צמוד. לגבי מעקב,  נכתבו נהלים על ידי נטע לי– נהלים –שחרור כספים : נועה
  . יבחן בהמשך השנה. שבונות לגבי ההמלצה להתקשרות עם גורם חיצוני בנושא למיצוי זכויות והנהלת ח

  
האם יהיה יותר זול להאריך את התקופה ובכמה ,  יום45+  בחינת המועדים לתשלום לספקים שוטף –ם "תברי: נירית

  .זה יעלה את המחיר
  

א רווח של 7.33%עליה במחיר של תוביל ל' שים לדוגכי הארכת מועד התשלום בארבע חוד, לאחר בדיקה נראה: נועה
  . בתיקי ההשקעותמושג

  
כך תתקבל . לבקש הצעות מחיר למועדי תשלום שונים מכרזים נוספת גם בפועל ובפרסום ה הקיבדבצע ניתן ל: סיגל

  . םכאשר מדובר על המדינה לא ניתן לדעת כמה זמן יהיה האיחור בתשלו, בנוסף. תמונה הקרובה יותר לאמת
  

  . לפרוטוקולתומך בהצעה של הכנת המספרים : מוטי
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

כיוון שאנו תלויים במידה רבה בשירורי , ההמלצה לגבי קביעת מדיניות לגבי היקף מימון הביניים איננה אפשרית: סיגל
חייבויות של מימון הביניים שמעמידה המועצה  כנגד הת. כספים ממשרדי הממשלה ואין לנו יכולת לצפות אותם במדויק

  .משרדי הממשלה מסייעים לישובים וכל זמן שהמועצה יכולה לעמוד בכך לא נכון יהיה להקשות על התושבים בעניין זה
              

 ועדות 4ולהקים , ת השונותיש צורך לחזק את הפיקוח אחרי עבודת הועדו,  הוקמה הנהלה–ועדות המועצה : נירית
  .להוסיף חבר לוועדת ביקורתו נוספות

  
מודעת  (לא רואה סיבה להטריד את חברי המליאה במקום שאין בו צורך, מ"ח אוחדה עם צוות צח"ועדת מל: סיגל

ייש ועדות שלא מאויישות יש צורך לא. ל לגבי הוועדה למניעת שימוש בסמים"כנ, )למגבלת הזמן של חברי המליאה
  . וועדה לאיכות הסביבהה 'במלואן דוג

  . משך תוקם בה–ועדת רכש ובלאי 
  .ועץ המשפטייהשל  נמצאים בבחינה הקצאות ושימוש –ועדה להקצאת קרקעות ומבנים 

 ומודה לחברי המליאה על 'הנהלה וכו, חינוך, ידן של מרבית הוועדות ועל הרצינות של ועדת מכרזיםושמחה על תפק
  .הזמן וההשקעה בועדות

  
  .ח חוזר למליאה לאישור וטיפול"ולכן הדו,  מרבית ההמלצות עדיין לא טופלו–ח בנושא רכש "דו: נירית

  
  .ח הביקורת בכפוף לטענות שהועלו"מבקשת לאשר את ההמלצות של דו. מודה לחברי ועדת הביקורת ולנירית: סיגל

  
עדת הביקורת בכפוף לטענות שנרשמו לגבי אי ישימות ההמלצה על מדיניות לגבי היקף מימון ח ו"אישור דו: החלטה
  . הביניים

  
  . אושרו פה אחדההמלצות

  
  :  חוק עזר לביוב – 4לסעיף 

סוקר את ההסטוריה של חוק העזר כולל הסיבה לעיכוב באישור חוק העזר והקושי שנוצר בגביית האגרות : דרור
  ).ההיטלים ברובם נגבים במסגרת היטלי הפיתוח(

  . לאישור יםעברו האגרות וההיטלוה ואליה ה'יג'עם חברת גשל המדינה בחודש האחרון נחתם הסכם 
  

  : השינויים בחוק העזר 
  הנוסחה. כולל מנגנון שמפעיל קנס, מרכיב של קנס לזיהום מי הביוב היה חסר בחוק העזר הקודם  )ה(11 -

 . נבדקה על ידי ולדימיר במחלקת ההנדסה ואושרה על ידו    

  ום לפי דיווחמדוד את כמות השפכים ולכן נוסף תשל ישנם בתים שלא ניתן ל– שמוסיף –שינוי   )ד (11 -
 .  נפשות4יחושב אוטומטית לפי , אם לא ידווח. הנפשות לפי בית        

 . לאגרות12/08 להיטלים 7/09הוגדרו ההצמדות לפי החישובים החדשים    25סעיף  -

מוצע ) . סעיף שהוביל למצב בו הינו ללא חוק מאושר(  שנים 5מגבלת הגביה שיש צורך לעדכן את התעריפים תוך  -
 . מגבלהלבטל את ה

 . מרכיב הקרקע גבוה יותר מכיוון שהוא נגבה מראש. הקרקע והבנין מחושב כלפי מרכיב ההיטל -

 . לפי ישובים, מועברת טבלה המשווה בין העלות הקודמת לעלות המוצעת -

 . האגרות אושרו כבר והן מובאות שוב -

  
  .והמעקבהתחשיב וצע מביש החלטת מליאה על הקפדה יתרה שכל מערכת תכסה את עצמה וכך גם : סיגל

  
  .אישור חוק העזר לביוב והתיקונים המוצעים: החלטה

  
  . בעד9 –  אושר תיקון לחוק העזרה

  
             

  
  
  
  



  

  
  
  

   :ב " מצ–ם " אישור תברי– 5לסעיף 

 בדודאים'  בניית תא ט1213ר "תב
   :מאושר עד כה

 קרן איכות הסביבה 1,150,000 קרנות הרשות

 1,150,000 כ"סה

 פ"קע 4,000,000 גדלה קרנות הרשותה

 5,150,000 כ"סה

   

  בדודאים3 בניית תא 1234ר "תב
   :ר חדש"תב

 קרן איכות הסביבה 500,000 קרנות הרשות

 פ"קע 2,000,000 קרנות הרשות

 2,500,000 כ"סה

   

  גני ילדים בבית קמה1233ר "תב
   :מאושר עד כה

 100,000 קרנות הרשות

 100,000 כ"סה

 622,363 הגדלה משרד החינוך

 722,363 כ"סה

  
  .מאושרים 1233 – 1234 – 1213:  ם"תברי

  
  :  תוכנית הסדנה למליאת המועצה וצוות המטה – 6לסעיף 

  .סיגל נתנה הסבר על תוכנית הסדנה השנתית
  .התוכנית מאושרת על ידי חברי המליאה

  
  
  
  
  
  
  
  

  :  רשמה                      
  

              הדרה גורפינקל                     
  
  
 

  
  
  
  
  
  

    

  


