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משתתפים :משה ליבר ,איתי שהם ,משה פרץ ,יקי סעדה ,אלי גלם ,יששכר מקונן ,דוד
חסרים:

אלישע תשבי (הודיע) ,מישאל חיות (הודיע) ,עמי ארז ,גיא מגידיש.

נוכחים:

דורון לוז -גזבר ,לאה מימון -מבקרת.

להמן.

סדר היום
.1

אישור פרוטוקול של מליאה .482

.2

מינוי ראש המועצה משה ליבר כנציגנו בהנהלת האשכול.

.3

אישור תעריף תשלום הורים בתי ספר וגנים (ישלח ביום א').

.4

תב"רים:
 הקטנת תב"ר – 681שדרוג כבישים בב"ד ב ₪ 222,880החזרה לק.ע.פ.
 הגדלת תב"ר  – 640עבודות פיתוח ב"ד  ₪ 222,880מק.ע.פ
 ביטול תב"ר  -741אולם כדורסל גבעת ושינגטון  ,בגלל בעיות טכניות בהכנת התב"ר התב"ר
לא אושר במשרד הפנים ויש לבטלו.
 פתיחת תב"ר  :743אולם כדורסל גבעת וושינגטון  ₪ 4,574,320 ₪ 6,427,600מהטוטו
ו ₪ 1,853,280-השתתפות בעלים.
 פתיחת תב"ר – 744אולם אירועים כרם ביבנה  200-אלף  ₪מק.ע.פ

.5

דו"ח ראש המועצה ושונות

סעיף  : 1אישור פרוטוקול של מליאה  482מיום .10.07.18
משה .ל :מברך את הנוכחים.
דורון:

סוקר את סעיפי ההזמנה למליאה.

הועלו בשם החברים דברים בשבחו ולזכרו של שבתאי דותן ז"ל שכיהן בעבר כחבר מליאה.
דורון:

סוקר את פרוטוקול המליאה הקודם  .482נותן אפשרות לחברים להגיב על הפרוטוקול ומבקש
מהחברים לאשר אותו.

החלטה :פרוטוקול 482

מאושר.

סעיף  :2מינוי ראש המועצה משה ליבר כנציגנו בהנהלת האשכול.
מזכיר כי לפני כחצי שנה אישרנו הצטרפות לאשכול שורק שמחבר מספר רשויות.
דורון:
מה זה אומר אשכול?
יקי:
משה.ל :אשכול מאפשר לקדם פרויקטים שיש בהם יתרון לגודל ונותן כלים סטטטורים לבצע פרויקטים
מונציפלים מקדם את זה שר הפנים וזה בא להחליף את איחוד רשויות שניסו לעשות בעבר ללא
הצלחה.
משרד הפנים מממן שכר מנכ"ל בשנים הראשונות ,ונותן כלים חוקיים ועדיפות בקולות קוראים
לפרויקטים שיבוצעו דרך האשכול.
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בס"ד
יקי:
משה .ל:

יקי:
דורון:
משה .פ:
משה .ל:
יקי:
משה .ל:

דורון:

דוד:
דורון:

האם האשכול שלנו כבר הוקם ?
כן ,משרד הפנים אישר א ותו וההחלטה היום נועדה לבנות לו דירקטוריון לצורך בחירת מנכ"ל .
משרד הפנים מציע ,אבל לא מחייב.
המועצות :גן יבנה ,גדרה ,נחל שורק ,ברנר ,חבל יבנה ,קריית מלאכי באר טוביה גם ערים וגם מועצות
איזוריות ומקומיות .ההצלחה תלויה בבחירת מנכ"ל טוב .הגוף הכלכלי צריך להרוויח את הכסף.
במקומות אחרים זה פועל טוב .במידה וזה לא יעבוד טוב ,אפשר להפסיק.
גם במועצה הדתית הכנסנו ממונה בהנחיה של מ .הדתות ובסוף יצא שאנחנו מממנים אותו ולא משרד
הדתות.
הממונה במועצה הדתית נכפה עלינו ע"י מנכ"ל משרד הדתות.
מה שונה עכשיו שלא עשינו לפני חצי שנה?
הם דרשו למנות ממונה מטעם משרד הפנים .ביקשנו למנות מטעמנו ,לא אישרו לנו.
מישהו יודע מה עושים במועצה הדתית? עבור מה המועצה משלמת? האם הוא העושה משהו? (תפקיד
ומשימות)
הממונה עושה את כל הדברים בענייני המועצה הדתית ,אני עובד ישירות מולו .אין לו יתרת תקציב
פנויה משלו .כל מה שהישובים מבקשים בצרכי דת ומותרים לממן דרך המועצה הדתית ,נעשית
במגבלת התקציב .פרויקטים של בניה (בית כנסת ומקוה) עובר דרך המועצה האזורית ולא הדתית.
הוא עובד ב 50%מישרה ,ומה שהוא עושה זה החוק.
אשכול  -מספר פעמים היה רצון להקים מכרזים עם מועצות אחרות .לפי החוק אסור.
האשכולות באים לפתור את הבעיות שלגודל יש פתרון  -בעיקר בנושאי איכה"ס (גזם ,אשפה) .יחסית
היו כלכליים.
אנו מבקשים לאשר את משה ליבר כנציג בהנהלת האשכול מטעם המועצה.
משרה שמית או תפקידית?
לא ברור אם יהיה צורך נמנה שוב.

החלטה :המליאה מאשרת את מינוי ראש המועצה משה ליבר כנציגנו בהנהלת האשכול.
מכרז  286לאספקת שירותי ביטוח ,רכוש וחבויות  -רוצים לפסול מכרז זה .אני ויועץ הביטוח נגיע
דורון:
להתמחרות עם אלה שהגישו .הפוליסות שלנו בתוקף עד סוף אוגוסט
משה .פ :בכל מליאה יש פסילה אחרת של מכרז ,מה קורה?
דורון 3 :אירועי הפסילה שונים אחד מהשני .1 :ניטור שפכים בגלל חוסר ברישיון עסק .2 ,מכרז ניר גלים
בגלל תקלה טכנית של מח' ההנדסה ,המכרז לא נפסל  .3מכרז ביטוחים וחבויות בגלל ששינו את
תנאי הפוליסה ,נפסלו כל המציעים וצריך להתמחר עם המציעים.
משה .פ :מכרז מחדש?
לא ,התמחרות.
דורון:
משה .פ :נראה כי להתמחרות יש ריח מתחת לשולחן.
זה לא נכון .זו לא אמירה יפה ,בגלל אמירות כאלה התעקשתי לפסול את המגיש.
דוד:
החלטה :המליאה מאשרת את פסילת המכרז על פי החלטת ועדת מכרזים ומאפשרת לגזבר בעזרת יועץ
הביטוח להיכנס להתמחרות עם החברות
סעיף  :3אישור תעריף תשלום הורים בתי ספר וגנים (נשלח ביום א')
סוקר את מסמך המחירים של שכר הלימוד לשנת תשע"ט.
דורון:
בבי"ס נועם ישנם  2מרכיבי תשלום כמו בשנה קודמת כי ישנה תכנית תל"ן שרשת נועם מפעילה..
בגלל שבית ספר נועם קטן ,יהיו בו  6כיתות 125 ,ילדים עלות התל"ן נמוכה מהעלויות בנועם יבנה
האינטרס שלנו שביה"ס יגדל .למה הם לא משלמים כמו כולם?
יקי:
משה .ל :ביה"ס הוא תורני ויש לו עלויות נוספות.
משה .פ :אנשים באים בגלל החינוך התורני פחות חשוב המחיר.
אני רוצה שהמועצה תספוג את ההפרש כדי שיהיה שוויון.
יקי:
כל תלמיד ממומן ע"י המועצה ,בגלל גודל בית הספר הסיבסוד פר תלמיד בנועם יבנה מאד גבוה.
דורון:
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בס"ד

משה .ל:
יששכר:
דורון:
משה .ל:
משה .ל:
יששכר:
יקי:
יששכר:
דורון:
משה .ל:
דורון:
יקי:

אני רוצה שיגיעו לשם תלמידים בגלל שמקבלים יותר ולא בגלל שמשלמים פחות .להקים בית ספר זה
עולה יותר.
יחסית לבתי ספר אחרים ,האם אנו משלמים יותר?
לא יודע להגיד .בתי ספר שמסיימים מוקדם ,משלמים ללא תוספות.
אנו לא גובים יותר .המועצה מעבירה לבית ספר עמיח"י קרוב ל 2-מיליון  .₪אין מועצה שנותנת
כמונו.
זה עבור סייעות נוספות למורים ,ולמקצועות השונים.
בתחילת שנה שואלים אותי תמיד את השאלות על המחירים( ,הכוונה לבית הספר על יסודי).
אפשר לעשות השוואה.
מבקש לעשות השוואה עם התיכון.
אנו מדברים על היסודי.
אם אתה רוצה בית ספר טוב ,אתה לא יכול לבחור מה לקחת ומה לא.
כדי לדבר על שכר הלימוד של התיכון ,יש צורך להביא אותם לישיבה.
כדאי שההורים ידעו עבור מה הם משלמים.

החלטה :המליאה מאשרת את תעריף תשלום הורים בתי הספר והגנים שהוצג לפניה.
סעיף  :4תב"רים
דורון:

אלי:
דורון:

סוקר את התב"רים.
 2השורות הראשונות  -כסף שנשאר מהתב"ר של פיתוח כבישים בב"ד וחוזר לעבודות פיתוח של בני
דרום.
למה להקטין אחד ולהגדיל את השני?
התב"ר נגמר והכסף חוזר לבני דרום כי זה מהתקציב שלהם.
תב"ר  - 741סגרנו אותו ואנו פותחים חדש במקומו ,תב"ר  .743זהבה טעתה ורשמה מספר שגוי.
משרד הפנים ביקש שנסגור ונפתח מס' חדש.
 הקטנת תב"ר – 681שדרוג כבישים בב"ד ב ₪ 222,880הקטנת השתתפות בעלים.
 הגדלת תב"ר  – 640עבודות פיתוח ב"ד  ₪ 222,880השתתפות בעלים.
 ביטול תב"ר  -741אולם כדורסל גבעת ושינגטון  ,בגלל בעיות טכניות בהכנת התב"ר ,התב"ר
לא אושר במשרד הפנים ויש לבטלו .אושר
 פתיחת תב"ר  :743אולם כדורסל גבעת וושינגטון  ₪ 4,574,320 ₪ 6,427,600מהטוטו
ו ₪ 1,853,280-השתתפות בעלים= אושר
 פתיחת תב"ר – 744אולם אירועים כרם ביבנה  200-אלף  ₪מק.ע.פ אושר

החלטה :המליאה מאשרת את התב"רים.
משה סוגר את הישיבה ומודה לנוכחים.

אני מאשר,
משה ליבר
ראש המועצה

רשמה :הדסה אברהם
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