
 

 

  7/7/13פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
   201310/' מס

  
  ראש המועצה  -  סיגל מורן   :נוכחים

  נציג משמר הנגב  -  סיני פסל    
  נציג להב  -  ניר זמיר    
  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג    
  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    
  נציג בית קמה  -  איתי זיידנברג    
  נציג נבטים  -  נחמיה שחף    

  
  נציג דביר  -  לויןיאיר    :נעדרים

  נציג תאשור  -  אריק זכריה    
  נציג שובל  -  טובי שור    
  נציגת שומריה  -  פאר הורוביץ    
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  נציגת חצרים   -  בתיה דויטש    
  נציג ברוש  -  דוד קדוש    

  
  מנהל יחידה לפיתוח כלכלי  -  דרור קרואני  :משתתפים

  עצה יועץ משפטי למו  - ד"עו, צביקי גבר    
  מזכירת המועצה   -  הדרה גורפינקל    
  גזברות המועצה   -קר'ריצ-נועה לוין    
 מבקרת המועצה   -  נירית שרייבר    
        
      

  .  מאושר פה אחד– 9/2013 אישור פרוטוקול   : 1לסעיף 
  

  :דיווחים    :2לסעיף 

 12-17/7 –עדרותינמי ימלא את מקומה בזמן הה. ל" נסיעה של ראש המועצה לחו. 
 יום מרוכז ליציאה. הכנה לוועדים המקומיים+  הכנת תוכניות עבודה –ת סוף יולי מליא ,

 מוגש .שלבהחדש המס על יסודי "ביאירוח במועצה אזורית אשכול ביקור , עדיםהסבר על הוו
  .סדר יום מוצע ליום זה

 .מליאת אוגוסט מבוטלת
  קרן בנר ,  גבעות בר–כהן שלומי ירדן ואסף :   ביישוביםת ביקורת וועדבחירת חברי אישור– 

  להב 
  .אושרו פה אחד חברי הוועדה –גבעות בר ולהב נציגי ועדת הביקורת 

 
  

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  , ד אליגון" מצטרפים עו–שינוי כתב מינוי וטרינר המועצה   : 3לסעיף 
   :אלי פרנסר "דד קורץ ו"עו    

 האחרונות  המועצה בשלוש השנים:מינויה כתב הסבר למליאה בצורך בשינוי: סיגל
לעבודה בחלקיות משרה לאחר חופשת מחלה ר אלי פרנס "ולאחר חזרתו של ד

ר פרנס אותה הוא "על המועצה להשלים את עבודתו של ד; מתמודדת עם מצב מורכב
 ההשלמה מתבצעת על ידי .לא יכול לבצע בהתאם לאישורים הרפואיים שלו ולרצונו

מצב . לעבודה במועצה בתקן קבועווטרינרים מחליפים אשר אינם יכולים להתקבל 
ואינו מאפשר מתן שירות ) אנחנו בסבב השלישי ( תדירהזה מוביל להחלפת וטרינרים

 כל זאת...). שלא לדבר על שדרוג התחום(לתושב ברמה נאותה ועמידה בחוקי המדינה 
ח ביקורת לא " ודו) חופשת מחלה(עדרות ממושכת של ווטרינר המועצהילאחר ה

  . התחום על ידי מבקרת המועצהפשוט שנערך על
מכתב מפורט בו הוסבר מה השינויים , מבעוד מועד, ר פרנס"המועצה שלחה לד

ר פרנס הוזמן להביע עמדתו ולטעון "שהמועצה שוקלת להכניס בכתב המינוי שלו וד
ר פרנס הועבר לכל חברי "העתק המכתב שנשלח לד. טענותיו בפני מליאת המועצה 

  . המליאה
ר אלי פרנס בהתאם "מור מבקשת להביא לדיון שינוי כתב המינוי של דלאור כל הא

  .שנשלח לעובד מבעוד מועדלשימוע לזימון 
  . ד קוורץ" ועוד אליגון"עור אלי פרנס המיוצג על ידי "ד: מוזמנים למליאה

אנו נאפשר להציג את עמדת העובד אנא התחשבו בלוח הזמנים לחלק זה : סיגל
  .ת  דקו15מקסימים  מוקדש 

  , הכל מתחיל מזה שהמועצה רוצה שילך הביתה. מציג את ההיסטוריה: ד אליגון"עו    
   יש לנו השגות על –אנחנו טוענים דבר מאוד פשוט . כי מי שחולה צריך ללכת הביתה    
 יש מספיק שעות עבודה בבית , הוא לא סרב לבצע את העבודה. הרקע הכתוב במכתב    
   למלא את תפקיד הווטרינר "לסרובך" האמירה לכן לא מבין מה זאת, הנחירה    
  .לא סרב למלא את התפקיד   אלי . "הרשותי    

   אלי מוכן ולא מתנגד לשנוי המינוי אבל כל עוד  -לשינוי כתב המינוי לגבי הדרישה 
שותי שכן הוא ממשיך להיות ווטרינר בבית ר אלי פרנס יישאר בהגדרתו  ווטרינר ר"ד

בדרך זאת אין מניעה . כן ימשיך לשמש כווטרינר רשותי שבקיבוץ להב ועל הנחירה
  . שמש כוטירנר הרשות בכל יתר הגדרת התפקיד שירשותי נוסףוטרינר לרשות למנות 

  .ווטרינר בבית המטבחיים ימשיך להיות ווטרינר רשותי : מבקש לחדד: אלי פרנס    
  

ר "הבנתי דל? תו היחידה עבודתו בבני שמעון זאת עבודמבקש לשאול האם : סיני
  ? ימי המחלה בלהבים  כל  האם נוצלו,בנוסף. פרנס עובד גם בלהבים

להמשיך כאן הוחלט שלא ,  ימי מחלהשילמו לו בלהבים הרבה יותר: ד אליגון"עו
  .ולכן לא משלמים לוולשלם ימי מחלה על פי החוק 

  ו נותרו ל,  מבקשת לחדד האם בנקודה שבה אלי חזר לעבודה מלאה בלהבים: סיגל    
  ?ימי מחלה     
  . לא זוכר כמה ימי מחלה היו בלהבים, התשובה היא כן: אלי    
  שהאישור הרפואי מלוא שעות העבודה את האם בבית הנחירה ניתן למלא :  סיני    
   . מתיר לו    
  .זה לא יכול להתבצע כי הוא עובד בלהבים: ד אליגון"עו    



 

 

  לת הסרטן ואנחנו דואגים אלי הוא לא הראשון מבין העובדים שחלה במח: סיגל    
  אנחנו רוצים לצמצם לו את התקן בכדי שנוכל לצאת . י החוק"לעובדים לפחות עפ    
    .למכרז קבוע    

 לתפקידים שהוא מסוגל מתוהתאר אלי פרנס ו"דשינוי כתב המינוי ל: הצעת החלטה
  . ווטרינר של בית הנחירה בלבד -הגדרת כתב המינוי המשמעות . לבצע ומבצע בפועל

  
  .  בעד7 –וי המליאה מאשרת פה אחד את שינוי כתב המינ

  
  מצורף דף העקרונות שהוכן ( –ר " תוכנית תמי–ר המיגון "הצעה לשימושים בתב   :4לסעיף 

  )על ידי מחלקת הביטחון    
  

  :כולל מסמך המלצות , מציג נועם את הנושא    
  מועצה והתייעצות דיון עקרוני בהנהלת ה, לאחר בחינה מעמיקה של הדברים: סיגל    
  ההמלצה שלנו היא להשתמש בתקציב שהוקצה , עם גורמי הביטחון בפיקוד העורף    
 ת המקובלההנוסחבהתאם לצרכים ולא לחלקו על פי , לטובת תגבור המיגון בישובים    
   .  בכדי להשיג במקסימום את המטרה של שיפור המיגון")נוסחת המנה("במועצה     
  ומחלקת את התקציב רמת האיום ולמצב המיגון  לההמלצה מתייחסת כאמור    
  :בהתאם לצרכים    
    – מיגון בתי החינוך לגיל הרך: של הצוות המקצועי בנויה באופן הבאההצעה     
  הצוות המקצועי חשב .  בישוביםמרפאותדיברה על מיגון של פיקוד העורף ההצעה     
פנו משימושם כמרחבים שית (בחירום תוך שימוש במרחבים מוגנים הנמצאים בישוב    
  נתן מענה לשורה של יילבתי הילדים הגדלת המיגון  ).מוגנים לשעת חירות לחינוך    
בחירום ניתן . וגם בשגרה" בשגרת חירום"גם , מצבים שכבר נתקלנו בהם גם בחירום    
  , )פעילות ילדים והורים(או להפעיל מרכזי הפוגה ) פ ההנחיות"ע(יהיה להפעיל גנים     
   מאפשר מענה למצבים שבהם בשגרה נשמעת אזעקה באמצע היום - חירום בשגרת    
  בשלב זה . ובשגרה אנו נותנים מענה לצרכי החינוך השוטפים ומוסיפים מבנה לגנים    
  שכן בכל אופן בשעת חירום לא (מדובר על הוספת מיגון לגילאי חובה וטרום חובה     
  ).יופעלו תינוקיות    

 
לתקצב הוספת מיגוניות לישובים בהם   הצוות המקצועי מציע - "הלבניה רכ"תוספת מיגון  .1

 .₪  מליון 1ממוקמים מבנים יבילים בהתאם להצעה בסך כולל של 
  

  .מציע לחלק את התקציב כמו במסגרת תקציבי הפיתוח: איציק  
  

 מיגוניות לבתים פרטיים כיוון שאין ביכולתנו למרבה הצער לתת להציבאין הכוונה : סיגל
 ההצעה מדברת על מקומות שיש ריכוז של בתים יבילים ורק באזור כזה . לתחום זהמענה 
הרעיון הבסיסי שהוא ההצעה של איציק לגיטימית אבל לדעתי נפספס את  . מגוניותלהציב

; ה בנושאתחשוב לומר שהשקעה רבה כבר נעש.  הסיבה שבגינה ייחדנו תקציב מיוחד למיגון
  ועל כן טרם טופלשאמור בהמשך לעבור מקוםם למעט גן אחד  מיגנו את כל בתי הילדיביחדיו

        .בעמוד ענן הוספנו  מיגוניות בחצרים ועודו
  .מסכים עם סיגל וחושב שיש להקצות לפי הצורך: סיני  

  
  
  



 

 

  
  
  

 צרכים ולפיו נקבעת שה סקרו ע אובייקטיביהגישה שמובילים שבה גורם . חושב כמו סיני: ניר
 לדעתי יש –לגבי המיגון למבנים יבילים .  נכונה ומאוד מקובלת עלימידת ההשקעה היא מאוד

ולאור העובדה שהתקציב לא יספיק (לבטל את ההשקעה במיגון השכונות היבילות ובשלב זה 
 בדיוק . מהמיגון לבתי הילדיםלחינוך ולממן כמה שיותר מיליון 1את להוסיף ) למגן גם וגם

לסיכום מציע להקצות את מלוא התקציב .  היוםמהמקום שסיגל העלתה שיש אזעקה במהלך
   . ולתת לה את המענה המקסימלילמערכת החינוךרק )  מיליון3 (
     מטר 15תיקני ד " ממ, יכולה להיות סיבה נוספת לשקול את הצעתו של ניר: סיגל  
    מקום מוגן . ר"כיתות מבוטנות זה לא בהגדרה של ממ: העקרון של ההצעה . לכיתה  
א לא יתנו אישור "בניה והגהמשמעות היא שיש צורך בהיתר . להסתתר בשעת חירום  
ד בשביל לבנות "אנחנו נלך במסלול שאנחנו מקבלים פטור ממ. ד תקין"כי לא מדובר בממ  
   .ד"ממ  

את האזעקה , אך מבקש להוסיף שהחלוקה שמוצעת היא הגיונית, בר לנירמתח: איתי
ה והשלישית בבית ולכן הגיוני להניח י את השניבבתי הילדיםהראשונה הילדים יעברו 

    . סומך על העבודה שנעשתה, מיגוניות באזורים לא מוגנים
   .מזכירה שהמיגון לגנים מאפשר הפעלת ילדים בשעת חירום קצת יותר: סיגל  
ות  קרוויל 25כשחיים בשכונה של . לפני שבועיים היתה אזעקה בלילה במשמר הנגב: סיני  
לו בתי הקבע של  וכך זה נשאר וא90 -שנות הבכבר  "מבנים זמניים"על התקן של ששמו אותם   
על כן יש .  בזמן אזעקההחוסר אונים הוא מאוד גדול ואין לאן לרוץ, החברים שחיים שם   
  .פת המיגון לבניה רכהלשמור על תוס  
. נכון לדרג גם עכשיו, מבקש להוסיף כפי שעשינו בשיקום תשתיות ודרגנו את הישובים: נמי  
שאם נחליט להוסיף תקציב או שיגיעו תקציבים ייעודים חשוב לשמור על אותה רשימה כדי   
  . נדע בדיוק מה נעשה והיכן יש להמשיך  
המועצה לא תפעיל כרגע את : היא בסייג אחדשת לאשר כרגע את ההצעה כפי שמבק: סיגל  
  .התיקצוב של המיגוניות עד שנברר איך מסיימים את המיגון של מבני החינוך  
   לפי הנתון של פיקוד  , כרמים ולהב, משמר הנגב, דביר, שובל, מיגוניות יהיו בבית קמה: נועם  
  .העורף  
  קורית שהונחה לפני המליאה ההערה של נועם אינה מקובלת והיא שונה מההצעה המ: סיגל  
  .ועל כן אנו נאשר את ההצעה המקורים ואם ידרשו שינויים נדון על כך בהמשך  
  .מבקש לבחון הצבת מיגוניות במועדון הנוער בתדהר: איציק  
  . ההצעה תבחן: סיגל  
  ר המיגון"אישור הצעת הצוות המקצועי לשימוש בכספי בתב: הצעת החלטה  

  
  .ר למיגון"לשימוש בכספי התב ה אחד את ההצעהמליאת המועצה מאשרת פ  

  
  :הצעה לשינוי החלוקה של הפר קפיטה   : 5לסעיף 

  תושבי , לבתי הספר נקבע לפי כמות הילדיםחושב הפר קפיטה מהאופן שבו : סיגל    
  מדיניות המועצה מגבילה את גודל הכיתות ללא . המועצה הרשומים לבית הספר    
  באופן הזה ההחלטה על פתיחת כיתה לא . ת הספרהשפעה של מנהלי בי  יכולת     
  ) בשנה ₪ 175,000( השפעה תקציבית גדולה על תקציב בית הספר  תיקנית שיש לה     
 בעצם בפועל תקציב בית הספר הנוסף ברובו מופנה . איננה נתונה למנהלת בית הספר    
 בניצני .  ליולתשלום בעבור הכיתות הלא תיקניות ולמנהלות בתי הספר אין השפעה ע    
   –המשמעות . תיקניות   כיתות לא 3נפתחו בשנה מסוימת הנגב היו מקרים בהם     



 

 

  ניצול מלא של התמיכה הנוספת של המועצה שבמהותה נועדה לשדרוג ולהוספה     
  .ת/של תכנים חינוכיים וקידום בית הספר בהתאם לרוח המנהל    
  הב ההצע"צ מ  -הנהלת המועצה דיון בהנושא הובא ל    

  
  באופן חישוב בפר קפיטה לבית הספר באופן שבו יהיה  לבצע שינוי העימצההנהלה     
  פ הצעה "ע). 3לשנה בערך (כיתות לא תקניות מימון ל" סל"מעין כ שישמש  תקציב     
  אם . יישאו מתקציבם השוטף בעלות כיתה תיקנית אחת בלבד  הספר  בתיזאת     
  נוספות המימון לכך יהיה מהתקציב לא תקניות   תתקבל החלטה לפתוח כיתות     
   .המיוחד    
  המקורות למימון התקציב המיוחד שיהווה מקור למימון כיתות לא תקניות : נועה    
  :יהיה    

  
   200,000₪ - מתוך הפר קפיטה של בתי הספר כ50%     
   )200,000- 300,00( מתקציב המועצה 50%      
  ר מתקציבי הפר קפיטה של בתי למרות שחלק מהמקור למימון התקציב נגז: סיגל    
    .הספר אנו בדקנו וההצעה תשפר את מצבם התקציבי    
      
  ?האם יש תקציב רזרבה השנה ? מבקש לשאול האם יש לשינוי זה מקור תקציבי: סיני  
  .המצב בסדר גמור בדקתי וניתן לבצע את השינוי כבר השנה: נועה  
יוון נכון אולי צריך לחשוב על ירידה מהפר הכ, )העסקה, רווחה(יש הרבה דברים חשובים : ניר  
מבקש להוסיף להצעה שרק לאחר שהמועצה השתכנעה שיש . קפיטה וחלוקה לפי צרכים  
  . בהסתייגות הזאת אני בעד ההצעה.  סיבה לכיתה לא תיקנית רק אז תפתח כיתה לא תקנית  
   .מבקש לתקצב אותם בפר קפיטה, אין בתי ספר דתיים בבני שמעון: איציק  
  . 500₪ -עזרה למשפחה ב+ ילדי חוץ אנחנו מעבירים בעבורם אגרת . כבר פנו בבקשה: סיגל  
כדי שלא , לצמצם את הפר קפיטה כולל ההסתייגות של ניר, מצטרף להצעתו של ניר: איתי  
  .תומך בהצעה בהסתייגות של ניר ". עשיר שמשלםדדו"יהיה   

  
) עד שלוש בשנה(ד למימון כיתות לא תקניות ההצעה לשינוי הפר קפיטה ופתיחת תקציב מיוח  
 ₪ 200,000 - כ50%והפחתה של הפר קפיטה של בתי הספר כחלק ממימון תקציב זה  בגובה   
ובתוספת ההסתייגות שיידרש אישור המועצה בטרם פתיחת כיתה לא תקנית מובאת לאישור   
  .המליאה  

  
  .והמימון התקציבי פה אחד כולל ההסתייגות מאושרתההצעה 

  
  

  : מוצגת מצגת –י נירית " ע–ח תלונות הציבור " תמצית דו–  6 לסעיף

 . קשורות לפעילות המועצה14 תלונות מתוכן 16כ השנה הוגשו "סה –סיווג תלונות •

ניתן לראות ירידה משנה קודמת במספר התלונות בנושאים הקשורים למחלקה •
 . בעיקר עקב הגידול בפעילות המוקד–המוניציפאלית 

 תלונות בשנה נוכחית 735( השנה ישנה עלייה משמעותית בתלונות למוקד –ת למוקד תלונו•
חלק מן העלייה בתלונות ניתן להסביר בגידול של אמון )  תלונות בשנה קודמת160מול 



 

 

הציבור בפעילות המוקד והכרתו וחלק אחר בהוספת סוגי פניות אשר נרשמו השנה בניגוד 
 ).לשנה קודמת

כיום אין ריכוז מלא ורישום של סך התלונות למועצה שלא באמצעות  –תלונות למחלקות •
  .תלונה לכלל המועצה/מומלץ להכין נהלים מתאימים לטיפול מערכתי בפנייה. המוקד

  
  

   : פ טבלה מצורפת"ם  ע"אישור תברי – 6לסעיף 
  

  המליאה מאשרת את התברים פה אחד אין מתנגדים
    

  
  

       
          הדרה גורפינקל : רשמה            



 

 

  7/7/13 מיום  מיוחדתפרוטוקול מליאת מועצה
   201311/' מס

  ח הביקורת השנתי"הצגת דו
  
  

  ראש המועצה  -  סיגל מורן   :נוכחים
  נציג משמר הנגב  -  סיני פסל    
  נציג להב  -  ניר זמיר    
  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג    
  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    
  נציג בית קמה  -  איתי זיידנברג    
  נציג נבטים  -  חמיה שחףנ    

  
  נציג דביר  -  יאיר לוין   :נעדרים

  נציג תאשור  -  אריק זכריה    
  נציג שובל  -  טובי שור    
  נציגת שומריה  -  פאר הורוביץ    
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  נציגת חצרים   -  בתיה דויטש    
  נציג ברוש  -  דוד קדוש    

  
  לימנהל יחידה לפיתוח כלכ  -  דרור קרואני  :משתתפים

  ד המועצה"עו  -  צביקי גבר    
  מזכירת המועצה   -  הדרה גורפינקל    
  גזברות המועצה   -קר'ריצ-נועה לוין    

  
  

  .חות שנעשו השנה והמלצות הביקורת" מוצגת מצגת עם פרוט הדו– ח הביקורת השנתי"דו
  :י המבקרת"השנה בוצע ע

 ח ביקורת בנושא תשלומי הורים בבתי הספר היסודיים"דו 
 רת בנושא שער כניסה אתר דודאיםח ביקו"דו 
 ל" חכ–ח ביקורת בנושא לקוחות המעבדה "דו  

 ח מעקב אחר תיקון ליקויים"דו 
  

ח "ועדת ביקורת ממליצה לאשר את המלצות דו. ח הביקורת הובא לעיון ודיון ועדת ביקורת"דו
  . הביקורת

  .תודה מיוחדת למוטי בוועדת ביקורת שתומך ומסייע: נירית
  

  . וון ולא בעותק קשיחקח באופן מ"קבל את הדומציע ל: סיני
  ?ס באופן עצמאי "ס מנוהלים בכל בי"תקציבי בי: ניר

   . epr -מנוהל במועצה ב: נועה
  .עיקרי התקציב הפנוי של בתי ספר היסודיים הוא תקציב מועצה: סיגל

  :נושא דודאים 
  



 

 

  
  
  
  

ת המועצה ויישר כוח על האופן שבו ח הביקורת נושאים שהם מאוד מהותיים וזה לטוב"אין בדו: סיני
  . יםלהדברים מנוה

  .התברכנו בביקורת שהיא כלי עבודה על ידי נירית , מודה לנירית: סיגל
  

 לשנת ח הביקורת השנתי"מליאת המועצה אישרה את המלצת ועדת הביקורת לאישור המלצות דו
2012 .  

  
  

        
  הדרה גורפינקל: רשמה                


