פרוטוקול מליאת מועצה מספר 28
מיום 24.5.2016
השתתפו
דרור שור

 -ראש המועצה

חזי בכר

שלמה שמאי

 -סגן ראש המועצה

מני מעודי

אהרון אדרת

מרדכי פיינברג

אורי נפטצ'י

עדי נאמן

אפרים ברנס

צפי מלר

זהבי בן צבי

תומר זולר

נוכחים
קובי אביבי

 -מזכיר המועצה

צופי צור

 -גזבר המועצה

הדר מימון ,עו"ד

 -יועץ משפטי למועצה

דברת לישאור  -מבקרת המועצה

על סדר היום
אינפורמציה
אישור פרוטוקולים
כח אדם בהוראה
האצלת סמכויות לוועדים המקומיים  -אשרור החלטה
שונות
סעיף  - 1אינפורמציה
ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה בהבעת הערכה לעובדות מחלקת הגביה ,העושות
עבודתן נאמנה במסירות ובמקצועיות ,עם הפנים לתושב.
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כמו כן דיווח על:
הפעולות והמהלכים שנעשים לאורך כל השנים על ידו ,בהתנגדותו הן להקמת
ועדות גבולות והן לחלוקת הכנסות כפויה ,כולל פגישות עם שר הפנים ומשרד הפנים בעניין.
ציין כי הוא ממשיך ביתר שאת יחד עם ראש העיר קריית מלאכי ,לאשר במשרד הפנים את
ההסכם שנחתם בין קריית מלאכי לבאר טוביה.
בנוסף מתנהל מו"מ על תיקוני גבולות מול מועצה אזורית שפיר בידיעת משרד הפנים.
דיווח על הפעולות והמהלכים שנעשים במוסדות החינוך ,כולל בינוי וחלוקה
פיזית של בית הספר תיכון באר טוביה לשני בתי ספר נפרדים ועצמאיים ,עם סמלי מוסד
נפרדים.
דיווח על מסיבת סיום י"ב.

סעיף  - 2אישור פרוטוקולים
בפני המליאה הובאו לאישור:
פרוטוקול מליאת מועצה מספר  26מיום 31.3.16
פרוטוקול ועדת מכרזים מספר  22מיום 6.4.16
פרוטוקול ועדת חינוך ורווחה מספר  4מיום 31.3.16
פרוטוקול ועדה דתית מספר  5מיום 15.5.16
החלטה
בתום הצגת הפרוטוקולים דלעיל וקבלת הבהרות ראש המועצה ,מחליטה פה אחד המליאה
לאשרם.

סעיף  - 3כח אדם בהוראה
המליאה ,לאחר שדווח לה על עריכת שימוע למורים עובדי הוראה ,ע"י מזכיר המועצה
ובהשתתפות מנהלי בתי הספר בימים  2-3.5.16ובהתאם להחלטת ועדת הפיטורין מיום
 ,16.5.16מחליטה פה אחד לאשר הפסקת עבודת מורים ,פרישה לגמלאות ושבתון לקראת
שנה"ל תשע"ז ,דהיינו  31.8.16כדלקמן:

בית ספר תיכון באר טוביה ,מורים  -הפסקת עבודה
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גונן אסתר

קוברסקי איגור

אראל אבי

רוזנס מוריה

צעידי נועה

אלימלך ליאת

אברג'יל שמעון

גת אמי חביבה

ארהרדט שני

בלשר סנפיר

שמחוני דנה

ונונו לאה

אבנברג צחיה

ביטלבי דבורה

אור עד אורלי

זיני אופירה

ליבמן נועה

לזר שלומית

אטלס מאיה

סגרון יצחק

אלשיך לילך

מור שירלי

בית ספר באר עמ"י ,מורים  -הפסקת עבודה
גונן אסתר

ליבמן נועה

אראל אבי

אטלס מאיה

צעידי נועה

אלשיך לילך

אברג'יל שמעון

קוברסקי איגור

ארהרדט שני

רוזנס מוריה

שמחוני דנה

אלימלך ליאת

אבנברג צחיה

גת אמי חביבה

אור עד אורלי

בלשר סנפיר

בית ספר באר עמ"י ,מורים  -הפסקת עבודה
שמעון מלכה

דנין גלית

כהן זיוה

בוהדנה רוית

קייסי אושרת

חזות אפרת
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עזיזי הלל

עמרם הראל

גלאם יצחק

שרעבי לאה

ידעי אמרי

שמע שירה

פרץ אדוה

גהלי מירב

ביבס דן

בוכניק לילך

כהן ברקת

דוידוביץ כרמלה

רוזנבלום אוריאל בני

ארביב לאה

בית ספר תיכון באר טוביה ,שבתון בשנה"ל תשע"ז
מס'

שם

שבתון

.1

כצלנסון סבטלנה

שבתון מלא

.2

תלמי קרן

שבתון מלא

.3

אריאלה ברוך

חצי שבתון

.4

סיגלית מוסנזון

חצי שבתון

.5

מצליח מזל

חצי שבתון

.6

גבי רון

חצי שבתון

פרישה לגמלאות בשנה"ל תשע"ז
מס'

שם

בית ספר

.1

דורית בר

בי"ס תיכון ב"ט ,בהתאם לבקשתה ,פרישה בתשע"ז

.2

גורב דבורה

מכללה ,בהתאם לבקשתה ,פרישה ב1.10.16 -

.3

שוש מלאת

מכללה ,בהתאם לגיל ,פרישה ב1.10.16 -

.4

דורית מקסין

מכללה ,בהתאם לגיל ,פרישה ב1.10.16 -

.5

שרה האופטמן

מכללה ,בהתאם לגיל ,פרישה ב1.10.16 -

.6

נירה מאי

מכללה ,בהתאם לבקשתה ,פרישה ב1.10.16 -
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מס'

שם

בית ספר

.7

אביבה אלקלעי

מכללה ,בהתאם לבקשתה ,פרישה ב1.10.16 -

חל"ת מלא בשנה"ל תשע"ז
מס

שם

בית ספר

.1

כוכבה שלו

בי"ס תיכון ב"ט

.2

הורנצ'יק מורן

בי"ס תיכון ב"ט

.3

אסנת פריבס

בי"ס תיכון ב"ט

.4

איילת פינסקי

בי"ס תיכון ב"ט

.5

מאיה חביביאן

בי"ס תיכון ב"ט ,חל"ת לאחר חופשת לידה ,מ  17.5.16עד 1.6.16

.6

נועה בר נביא

בי"ס תיכון ב"ט ,חל"ת לאחר חופשת לידה ,מ  25.5.16עד
20.6.16

חל"ת חלקי בשנה"ל תשע"ז
מס'

שם

בית ספר

.1

רוית ורדי

בי"ס תיכון ב"ט 1/2 ,חל"ת

.2

כפיר כהן

בי"ס תיכון ב"ט 1/3 ,חל"ת

.3

רוית חיימסון

בי"ס תיכון ב"ט 1/2 ,חל"ת

הארכת חופשת לידה לתמר רום מהמחלקה לשירותים חברתיים עד ליום
 8.3.16וחל"ת מלא עד .8.6.16
חל"ת לסייעת יונינה קמה מביה"ס מבואות מיום  5.6.16עד .25.6.16
סיכום והחלטה
המליאה בתום הדיווח מאשרת הבקשות כמפורט.
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סעיף  - 4האצלת סמכויות לוועדים המקומיים  -אשרור החלטה
המליאה מכח סמכותה ע"פ סעיף  132לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח -
( 1958בנוסח המתוקן כפי שפורסם ב  )14.7.04מחליטה להאציל מסמכותה לוועדים המקומיים
שבתחומה ,לפעול בתחום ישוביהם ,בהתאם להוראות כל דין וכדלקמן:
הפעלה ואחזקת מבני ציבור מוניציפאלי ,מגרשי ספורט ,מגרשי משחקים,
גינון ציבורי ,מקלטים וש.צ.פ;
הפעלת תנ"ס (תרבות ,נוער וספורט) ,חינוך בלתי פורמאלי ,דת ,מקווה,
בית עלמין ,בית כנסת ,עירוב ,שירותי קבורה ,תרבות תורנית וספרייה ישובית;
הפעלת שירותי דואר;
הפעלת ביטחון ושמירה;
אישור צו הטלה ,תקציב ועד מקומי וגבייתו (לאחר אישור המליאה);
ביצוע הנח"ש והכנת דו"חות כספיים לאישור המליאה;
ביצוע ביטוח צד ג' כולל למבני ציבור מוניציפאליים ומתקני משחקים;
ביצוע ביטוח נושאי משרה;
הפעלה ואחזקה של בריכות השחייה בתחומם;
הפעלה ,אחזקה וניקיון של המפג"שים ומרכזי המחזור בתחומם;
פינוי גזם;
כל הפעולות יתבצעו תוך שמירה על כללי המינהל התקין במלואם ,ובהקפדה יתרה ע"פ הוראות
והנחיות משרד הפנים ,דרישות וכללי הבטיחות.
היישובים אחוה ועזריקם ,הוחרגו בכל הקשור לניהול הכספים.
סעיף  - 5שונות
הארכת הסכמי התקשרות
בפני המליאה הוצגו בקשות של מחלקות המועצה בצירוף המלצות ,להארכת הסכמי התקשרות
כדלקמן:
איכות הסביבה
עם חברת קיי פי למתן שירות של התראות לתחנות שאיבה לביוב ,עד ליום
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.30.6.17
עם חברת אמינולאב לביצוע דיגום שפכים וביצוע בדיקות מעבדה ,עד ליום
.13.5.17
מחלקת הנדסה
עם המומחה לבניין בע"מ ,לביצוע עבודות בדק בית במועצה ומוסדותיה ,עד
ליום .31.8.17

חתימה על הסכמים
האגודה להתנדבות
הסכם התקשרות עם האגודה להתנדבות ,בעניין העסקת מתנדבי/ות בני/ות
שירות לאומי ,בבתי הספר ,בגני הילדים ובמועצה ,לשנה"ל תשע"ז.
הסכם התקשרות עם המועצה להסדר הימורים בספורט
לצורך קבלת בקשות לתמיכה בהקמת מתקני אתלטיקה קלה בהתאם לדרישות תיק המוצר,
בקרקע בגוש  326חלקה  114בשטח של  82,874מ"ר.
עלות ביצוע הפרויקט  4,760,736ש"ח.
הארכת הסכם התקשרות והגדלתו ב  50%עם חברת עגול ,המבצעת דיגום שפכים במפעלי
תעשייה ,לצורך ביצוע בהתאם לרפורמה דיגום ברפתות.
סך ההסכם המוגדל יעמוד על  23,700ש"ח בתוספת מע"מ.
תכנית 'עיר ללא אלימות'
חתימה על הסכם התקשרות עם ממשלת ישראל באמצעות המשרד לביטחון פנים ,להפעלת
התכנית 'עיר ללא אלימות'.
תוקף ההסכם מיום  1.1.16ועד יום .31.12.16
הבסיס השנתי להפעלת התכנית יהא בסך של  394,110ש"ח.
מקורות המימון:
המשרד לביטחון פנים 75% -
הרשות המקומית 25% -
פרטי התכנית מפורטים בהסכם ההתקשרות כאמור.
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החלטה
המליאה ,בתום הדיווח ולאחר קבלת הבהרות ראש המועצה החליטה פה אחד לאשר הארכת
הסכמים וחתימה על הסכמי ההתקשרות כמפורט.

עדכון ופתיחת תב"רים
צופי צור גזברית המועצה הציגה את התב"רים לעדכון ופתיחה כדלקמן:

נספח תב"רים לדיווח
סטטוס שם התבר

מספר
תב"ר

עדכון
סעיף

1083

750

עדכון

מספר
תב"ר

עדכון
סעיף

סטטוס שם התבר

1148

750

הנגשה
אקוסטית
לתלמידים עם
ליקויי שמיעה

סה"כ

עדכון

שיפוצים
במוסדות חינוך

סה"כ

תקציב מאושר
ע"י מ .הפנים

תוספת(הפחתת) תקציב מעודכן
תקציב לאישור

משרד החינוך

משרד החינוך

משרד החינוך

420000

60000

480000

קרנות הרשות

קרנות הרשות

קרנות הרשות

149095

50000

199095

569095

110000

679095

תקציב מאושר
ע"י מ .הפנים

תוספת(הפחתת) תקציב מעודכן
תקציב לאישור

משרד החינוך

קרנות הרשות

משרד החינוך

545000

3000000

545000

קרנות הרשות

קרנות הרשות

7000000

10000000

7545000
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3000000

10545000

סטטוס שם התבר

מספר
תב"ר

עדכון
סעיף

1175

930

עדכון

מספר
תב"ר

עדכון
סעיף

סטטוס שם התבר

1176

750

עדכון

מספר
תב"ר

עדכון
סעיף

סטטוס שם התבר

1183

750

מזגנים
במוסדות חינוך

סה"כ

תקציב מאושר
ע"י מ .הפנים

תוספת(הפחתת) תקציב מעודכן
תקציב לאישור

קרנות הרשות

קרנות הרשות

קרנות הרשות

250000

250000

500000

250000

250000

500000

תקציב מאושר
ע"י מ .הפנים

תוספת(הפחתת) תקציב מעודכן
תקציב לאישור

שיפור תנאי
שהיה בכיתות
לימוד

מ .החינוך

קרנות הרשות

מ .החינוך

850000

200000

850000

סה"כ

850000

200000

תקציב מאושר
ע"י מ .הפנים

תוספת(הפחתת) תקציב מעודכן
תקציב לאישור

רכישת מבנים
יבילים לכיתות
לימוד

קרנות הרשות

קרנות הרשות

קרנות הרשות

2500000

2500000

סה"כ

2500000

2500000

קרנות הרשות
200000

חדש

1050000

החלטה
המליאה בתום הדיווח וקבלת הבהרות ראש המועצה וגזבר המועצה ,החליטה פה אחד לאשר
עדכון ופתיחת תב"רים כאמור.
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פתיחת חשבון בנק בבנק הדואר
דווח על הצורך בפתיחת חשבונות בבנק הדואר  +קוד מוטב ,לטובת טיפול בקנסות הפיקוח
הכללי ,הכולל בין היתר טיפול בגביית תשלומי דו"חות חנייה ופיקוח כללי.
המליאה בתום הדיווח מאשרת האמור.

שינוי הרכב ועדה חקלאית והוועדה לבטיחות וגיהות
המליאה מתבקשת לאשר שינוי בתפקיד יו"ר הוועדה החקלאית כדלקמן:
יזהר בר-נס ישמש כיו"ר הוועדה החקלאית במקום שלמה שמאי
מני מעודי ישמש כיו"ר הוועדה לבטיחות וגיהות במקום יזהר בר-נס.
יזהר בר-נס לא יהיה חבר בוועדה לבטיחות וגיהות.
המליאה מאשרת האמור.

ועדה לטיפול בכללי המים והביוב
דווח כי הוועדה במסגרת תפקידה תטפל בערעורים על הקנסות בכל הקשור לכללי המים
והביוב.
המליאה מתבקשת לאשר ועדה בהרכב כדלקמן:
שלמה שמאי ,סגן ראש המועצה  -יו"ר הוועדה
מירי טל ,מנהלת הגביה  -חברת הוועדה
עדנה נוה ,מנהלת מח' איכה"ס ורישוי עסקים  -חברת הוועדה
שגית אביבי גליקסמן ,עו"ד ,יועצת משפטית לארנונה  -חברת הוועדה
החלטה
המליאה מאשרת האמור.

הסעות לתלמידים
למליאה דווח על הצורך בהארכת הסכמי התקשרות עם המסיעים במסלולים כמפורט לשנה"ל
תשע"ז וכדלקמן:
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תוקף מכרזי הסעות  -היערכות לשנה"ל תשע"ז
שם המסיע

מסלולים

אופציה
להארכה

דרכי חיים

331,705

לעוד שנתיים

דרכי חיים

703,801

לעוד שנה

י.ח.ס

.702
/800.810.330.389ג400.407/1.412.436.447.467.

לעוד שנתיים

מסיעי כרמית

463.360/3

לעוד שנתיים

מסיעי כרמית

812

לעוד שנה

צבר תאגיד

708

לעוד שנתיים

מסיעי שיקמים

716.459

לעוד שנה

מטיילים אשדוד

451 ,450

לעוד שנתיים

מטיילים אשדוד

/715,805,835,800א416,426,

לעוד שנה

גרפי טל מור

461,462

לעוד שנתיים

גרפי טל מור

435

לעוד שנה

טיולי שער הנגב

407,408

לעוד שנה

מסיעי העיר
ראשל"צ

464

לעוד שנתיים

כמו כן מאשרת המליאה פרסום מכרז הסעות תלמידים להסעות באוטובוסים ,מעלונים,
מיניבוסים וכו' למסלולים הבאים:

מסלול

המסיע בתשע"ו

 – 701חינוך מיוחד ( 2מעלונים לאשדוד)

דרכי חיים

 – 704חינוך מיוחד (לבי"ס רגבים)

י.ח.ס הסעות
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 – 707חינוך מיוחד (לתיכון ב"ט)

חדש

 – 710חינוך מיוחד (מעלון – לאסף הרופא)

מסיעי כרמית

 – 751חינוך מיוחד (לגן כלנית בעזריקם)

י.ח.ס הסעות

 – 816חינוך מיוחד (לתיכון ב"ט)

מטיילי אשדוד

 – 366חינוך רגיל – מיניבוס ואוטובוס לבתיה"ס

נהורה

 – 370חינוך רגיל – מיניבוס איסוף בלבד לתיכונים

דרכי חיים

 – 371חינוך רגיל – מיניבוס איסוף ופיזור לתיכון

מטיילי אשדוד

 – 415חינוך רגיל – מיניבוס איסוף ופיזור בתי"ס וגנים

נץ הסעות

 – 432חינוך רגיל – מיניבוס איסוף ופיזור בתי"ס

גרפי טל ומור

 – 439חינוך רגיל – מיניבוס  15מקומות איסוף ופיזור בתי"ס

דרכי חיים

 – 443חינוך רגיל – אמירים יד חזון –  4מיניבוסים

מסיעי שיקמים

 – 444חינוך רגיל –  2מיניבוסים – פיזור מרגבים

מטיילי אשדוד

 – 445חינוך רגיל –  2מיניבוסים – פיזור מיד חזון

מטיילי אשדוד

 – 446חינוך רגיל – מיניבוסים – פיזור מהתיכון ב 17:15

גרפי טל ומור

 – 453חינוך רגיל – מיניבוס  15מקומות פיזור מבתי"ס

דרכי חיים

 – 455חינוך רגיל – אמירים מבואות  -מיניבוסים

מסיעי שיקמים

 – 456חינוך רגיל – אמירים נופים – טרנ'  10מקומות

מסיעי שיקמים

 – 365חינוך רגיל – אוטובוס איסוף פיזור בתי"ס

שאשא

 – 399חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

שאשא

 – 401חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

אגד היסעים

 – 411חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

מסיעי כרמית

 – 420חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס וגנים

י.ח.ס הסעות

 – 360/2חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

מטיילי אשדוד

 – 360/4חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

מטיילי אשדוד

 – 360/8חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס וגנים

מסיעי כרמית
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 – 360/9חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

מסיעי כרמית

 – 360/10חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

טיולי שער הנגב

 – 360/13חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס וגנים

מסיעי כרמית

 – 360/14חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

אגד היסעים

 – 360/15חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

אגד היסעים

 – 360/17חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

אגד היסעים

 – 360/20חינוך רגיל – מיניבוס איסוף ופיזור בתי"ס וגנים

דרכי חיים

 – 360/23חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

מסיעי כרמית

 – 360/24חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

אגד היסעים

 – 360/27חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

אגד היסעים

 – 360/28חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

מסיעי כרמית

 – 360/29חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

מסיעי כרמית

 – 360/30חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

אגד היסעים

 – 360/31חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

שאשא

 – 360/34חינוך רגיל – אוטובוס איסוף ופיזור בתי"ס

טיולי שער הנגב

המסלולים הנ"ל אינם רשאים להמשיך בשנה הבאה ,מאחר וסיימו את תוקפם
( 3שנים) ,לכן יש להוציאם למכרז השנה.
כמו כן ,יתכנו מסלולים חדשים לתלמידי חינוך מיוחד ,אשר נידונים בימים אלה בוועדות השמה
וטרם נמצאה מסגרת בעבורם.
המליאה מאשרת האמור.

משה יצחק ,ממלא מקום מהנדס המועצה  -אישור הארכה
מליאת המועצה מאשרת הארכת העסקת מ"מ מהנדס המועצה והוועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,מר משה יצחק ,כפי אישור משרד הפנים מיום  ,19.5.16לתקופה של  3חדשים מיום
קבלת האישור ו/או עד לסיום הליכי המכרז ו/או עד לחזרתו של העובד המאייש את המשרה
לתפקידו  -המוקדם מבינהם.
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תנאי העסקתו בחוזה יהיו כמפורט באישור שבמסמך מיום .16.3.16

מינוי יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה
למליאה הוצע למנות את עו"ד ניר ישראל ממושב ינון כיו"ר ועדת הערר לענייני ארנונה ,במקום
יו"ר ועדת הערר הקודם שעזב את תחום שיפוט המועצה.
המינוי יהא בכפוף להסכמה ועמידה בדרישות משרד הפנים.
יתר חברי הוועדה יוותרו על כנם.

רשם:
קובי אביבי

דרור שור

מזכיר המועצה

ראש המועצה

פרוטוקול מליאת מועצה
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