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  .351סוקר את סעיפי ההזמנה למליאה  דורון:
 אושר -מרכז היום  - 4מבקש להקדים ולדון בסעיף  

 
 

 מרכז היום    :4סעיף 
 

 מיכות.וכן בעקרונות של הת בישיבות הקודמות אמרתי שנקיים דיון בנושא מרכז היום משה. ל:
לפרט  ה ורחל אבוג'ה גזבר העמותה, אורלי מטעם הרווח -מציג את המשתתפים מטעם מרכז היום 

 .יו"ר מרכז היום
הדיון סביב מרכז היום ראוי שיהיה בשני מישורים. האחד ערכי והשני כלכלי. שני המישורים  

בוגרים בחבל,  היה מקום שלנו למיחשוב לנו כמועצה ש - ערכי.  מצדיקים את קיומו של מרכז היום
אם היינו צריכים להסיע את האנשים ולפזר אותם במרכזי היום  - כלכליתזאת מחוייבות בסיסית.  

 .  מהעלות כיום)שיש בהם מקום(, עלות ההסעה הייתה גבוהה 
 )מצורפת( את המצגת מציגה אורלי:

נחיצות  כונה חשיבה נ ההייתשנים בהקצאת משאבים של המדינה. זו  28-מרכז היום הוקם לפני כ
לתושבים גם כשירות אזורי. זה נותן הרבה מענים ושירותים לתושבים כמו טיולים, הרצאות ועוד.  
מרכז היום מתאים לכאלה שירדו תפקודית.  יש שם עו"ס, אחות, חוגים ופעילויות.  מרכז היום מאוד 

ן שירות ומענה מוערך. יש כאלה שמגיעים למרכז היום שלנו מרשויות אחרות. מרכז היום נות
ויותר שירות  תרבותוגם סיוע, טיפול והשגחה. עובד זר נותן פחות העשרה ולאוכלוסייה הוותיקה 

המשפחה ועל העומס של על  ההשתתפות במרכז היום מקלהבבית. מרכז היום נועד לעזור להם. 
ירותים אני מבינה שהדיון הוא בנושא קיום מרכז היום. מסבירה במצגת את הש העובדים הזרים.

 שהרשות צריכה לתת לתושב. ההתבוננות שלנו היא לא רק ע"פ הגיל אלא על ההיבט התפקודי.
 הם חייבים להגיע? לכמה זמן הם יכולים להגיע? עמית:
 שעות ביום. 6-הם יכולים להגיע ל או השתתפות. ,או עובד זר ,או מטפלת בביתהם יכולים לבחור  אורלי:

 כמה מגיעים למרכז היום? יקי:
 5. אני לא מדברת רק על כאן ועכשיו. לפני שנה היו 10-משתתפים. מהמועצה יש כ 45התקינות היא  אורלי:

 משתתפים בלבד.
 צריך גם לשכנע אותם לשנות תפיסה ולא להישאר בבית. רחל:

ולהישאר בבית. אחרי הקורונה נמאס להם להיות בבית והם  קיצבהבקורונה העדיפו לקבל את ה אורלי:
 למרכז היום.  מסבירה את המשמעות והמחיר של הוויתור בהשתתפות במרכז היום.הגיעו 

 ההסעות יקרות במידה ונסיע את המשתתפים לרשויות אחרות. ל:. משה
זו בעיה להיות תלויים בחסדים של אחרים. מבחינת ההסעות זה מערך גדול והעלות גדולה כשזו  אורלי:

 .בנפרדאדם כל הסעה של 
 רק לתושבי המועצה? ההסעות הן גיא:

 כן.   ממשיכה בסקירה. אורלי:
ממשיכה את הסקירה.  אם סוגרים היום את מרכז היום,  בעוד עשור נצטרך לפתוח  אך תהיה בעיה.   אורלי:

לא יהיה מי שיממן אותנו.  ניתחנו את הנתונים,  אני וד"ר קרן )מחלקת חוברות לנוכחים(. ההצעה 
לסגור אבל זה לא הגיוני.  כשלמדתי ובחנתי את  ההייתה שלי שלי היא לא לסגור. בעבר העמד

הנתונים והשינויים, שיניתי את העמדה שלי. מתוך אחריות גם לערכים שלנו וגם לציבור,  אני מבקשת 
 לא לסגור.

  לית?מקסימהתכולה מה  עמית:
 .45 אורלי:

 שנים? 10ה ישתנה בעוד אם הפוטנציאל לא מנוצל למ משתתפים מהחבל. 3בעבר בדיון היו  אריאל:
 צריך מעוף וחזון. בוג'ה:
 ולא רק לסיעודים. 60.  הבחינה היא שהמקום הולך לתת שירות גם לבני זו שאלה יהעליתגם אני  אורלי:

 נראה לך שירשמו? אריאל:
 כן.  לאנשים משעמם בבית. אורלי:

 .לכיוון של פעילות גם חד יומיתכל מרכזי היום הולכים  רחל:
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בימים אלה מקימים ועדה עם אנשי ציבור ואנשי מקצוע שימפו צרכים של התושבים יחד עם מח'  אורלי:
 הרווחה והמתנ"ס.

 של המועצה.  )מחלקת חומר לחברים(.  התקציב ואת חלקהמציגה את  רחל:
 מה התקציב של מרכז היום? יקי:
 אלש"ח. 285מיכה המועצה  ת₪,  מיליון  1,128תקציב כללי של מרכז היום: הכנסות  רחל:

מרכז ותעסוקה ביתית שמתחלקים בין קהילה תומכת, ₪ אלף  500 כולה, המועצה מעבירה לעמותה משה. ל:
 היום.

קהילה תומכת ותעסוקה ביתית לאנשים שלא יכולים להגיע למרכז היום. זה רק לתושבי המועצה.   רחל:
 הסכום נמוך מאחר ואנו מקבלים יותר מביטוח לאומי.

 כמה ההכנסה מביטוח לאומי? יקי:
 ש"ח.ף אל 760 רחל:
נכנסים?  האם שאר המועצות משתתפות בהוצאות ₪ אלש"ח מהמועצה, אז איך מיליון  300בתוספת  יקי:

 מרכז היום?
 ביטוח לאומי מעביר ולא משנה מהיכן באים. אורלי:

 מהמשתתפים, למה אנחנו משלמים הכל? 1/3אם אנחנו  יקי:
שלא מגיעים הרבה מהמועצה,  אנו צריכים להשלים מבחוץ. גדרה וגן יבנה משתתפים בהוצאות  בגלל ל:. משה

 ההסעות.של 
 אנחנו מביאים יותר מטפלים,  מי משלם? אריאל:

 יש מס' מטפלים שאנו יכולים להביא. רחל:
אות חוץ מימון ההסעות לתושבי גדרה ע"י המועצה שלהם אז זה חשוב שיבואו מאצלם וישלמו הוצ אריאל:

 מהסעות.
 קיום המקום חשוב,  אבל חשוב שהמועצות האחרות ישתתפו בהוצאות חוץ מההסעות. יקי:
 מועצות אחרות שאליהן באים למרכז היום ממועצות אחרות, הן לא משתתפות בהסעות. אצלנו כן. רחל:

 אתה לא יכול לשכנע רשויות אחרות, זה כבר קיים, לכן החשיבה שונה. נאוה:
גדרה ביקשו לבנות מרכז יום ולא קיבלו אישור. יש חשיבה ארצית, אם יש כבר מרכז יום ברשות ב אורלי:

 ליד.
 מה הסיבה שאנשים מהישובים שלנו לא מגיעים? אריאל:

 היכולת לממן עובד זר.כי הם מפסידים את  משה. ל:
 אנחנו עובדים על זה. רחל:
 השתתפות הביטוח הלאומי זה פר משתתף? יקי:

 כן.  אורלי:
 ביבנה חילקו טאבלטים. גיא:

חילקנו עבודות יצירה ואביזרי כושר, תשבצים, ערכות שתילה, פרוייקט שרים במרפסת. חברנו  אורלי:
 למתנ"ס בפעילויות.

 הסקירה שעשיתם חשובה.  הוסבר שיש פוטנציאל שלא מנוצל. אני מקווה שנראה את זה בקרוב. אריאל:
קיבלתי, כמנהלת מח' הרווחה יש אחריות גדולה. מיזמים חדשניים שאחרי ששמעתי את התגובות  אורלי:

שהולכים להוציא לפועל.  קשרים שנוצרו לאורך השנים ואמון,  וקיבלנו כספים שלא נוצלו במקומות 
 אחרים בידיעה שאנו יכולים לבצע.

 נראה את כל התמונה. 2023-ב יקי:
משתתפים מהחבל. חבל שלנוער אין  10לנו רק  ם, ישזה צורם שמול מה שאנו עושים במרכז היו :ששכרי

 .תקציב
 הטענה הפוכה. לנוער אנו עושים יותר. דורון:
בהמשך לדברי יששכר, אני חושבת שמעבר למספרים שמשאירה למנהלי החשבונות ואחרים, כמועצה  נאוה:

גילאי  אנו צריכים לראות את כל האזרחים. תחום הבוגרים והקשישים מקבל פחות התייחסות לעומת
הילדים והפעוטות )כמו הסעות(. אנו חברי המועצה צריכים לדאוג להם מבחינה ערכית, לתת מענה 

 שנמדד בערך ולא בכסף.
 אז שיגיעו. יששכר:

 וצריך להשקיע המון מאמצים כאבן שואבת. שיבה אחרוג חזה ס נאוה:
 אלש"ח? 30 אדםזה בסדר שמשקיעים על כל  יקי:

 שעשועים בונים לקטנים ומה לקשישים. כן. תיראו כמה גני נאוה:
אלש"ח  100אורלי סקרה בצורה יפה את המצגת. הגיש שלי היא אחרת לגמרי. היום היה צריך לאשר  בוג'ה:

כדי להגדיל את הפעילות ולממן תושבים נוספים. הפעילות המינימלית לא מאפשרת להתרחבות, זו 
 אחת הסיבות שלא נרשמים נוספים.

קשישים שמקבלים תעסוקה בתוך הבתים  21של העמותה. בתעסוקה ביתית יש לנו  צגתמצירפתי  אורלי:
 ושומרים על רצף תפקודי. אשמח כי בישיבה הבאה תתייחסו לנושא "חי בחברותא".
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מרכז היום ראוי ברמה איכותית. צריכים להפעיל אותו ולהגיע ליותר אנשים מישובי הרשות. עושים  משה. ל:
עם אורלי ומחלקת הרווחה. העיקר לתת שירות טוב. אני מציע ורחל וודת קודש של שושי שם עב

 להסתפק בזה ולשלוח ברכות לפועלים בשטח.
 אולי סטודנטים של פרח ישתתפו במרכז היום? גיא:

 כן,  עכשיו נבדוק. אורלי:
 מודה לצוות מרכז היום ולאורלי. משה. ל:

 
 
 
 

 31.08.2021מיום  513מס'  :  אישור פרוטוקול מליאה1סעיף 
 

 ומבקש מהחברים לאשר אותו. 513סוקר את הפרוטוקול הקודם מס'  דורון:
 

 מאושר )אין מתנגדים( 31.08.2021מיום  513מליאה מס' הפרוטוקול החלטה: 
 
 

 רו"ח אלון מררי  -  6/21-1דו"ח כספי חצי שנתי :  2סעיף 
 

 סוקר את דו"ח החצי שנתי. אלון:
 כולם משלמים ארנונה? יקי:

 לא.  זה מהקורונה. אלון:
 ההנחות בארנונה, אלו ההנחות הפנימיות שאנו עושים כאן? יששכר:

 לא, זה  הנחות הקורונה. אלון:
 מה קורה עם הנחות לתושבים,  המועצה סופגת? יששכר:

 כן. דורון:
 ?ה מראשאם ההנחות חצי שנתיות, יש כאלו ששילמו לכל השנ יקי:

 ה לא נכנס לפה.ז אלון:
אנחנו בהתדיינות מ/שפטית עם  יש לנו התדיינות עם מקורות שעבר לוועדת ערר. גם בסיס פלמחים דורון:

ממה  ויותר קרקע בשימוש קשר לוועדת גבולות. אנו טוענים שיש להם יותר מבניםמשרד הבטחון, בלי 
 ת אותו. נחתם הסכם, חשבנו שההסכם לא טוב ורצינו לשנו 2014-שהם טוענים. ב

 אם כל שנה מעלים את הארנונה, איך נשאר תמיד אותו הסכום? נאוה:
 אלש"ח לשנה, לא משמעותי. 300-ל 200הגידול הוא בין  דורון:

 ממה נובעת העלייה של החובות? יששכר:
 חודשי פטור בגלל הקורונה, השנה אין פטור. 3בשנה שעברה היו  אלון:

 איך יגבו? יששכר:
 עו"ד לטיפול בחובות הגבייה. היום נבחר דורון:
 ממשיך לסקור את המצגת. אלון:

התב"רים הם המכבידים על המועצה. עומס הלוואות של המועצה גדל בעקבות ההלוואה שלקחה  
 המועצה.

 סיימו עם התקנת הלדים? יששכר:
 עדיין לא התחילו. סיימנו רק את המכרזים. דורון:

 מתחילים בעוד כחודש.  משה. ל:
 .7.5%-לייה בארנונה, משרד הפנים לא מאשר יותר מבנוגע לע

 יש תכניות להרחיב ולהגדיל את אזור התעשייה ליד בני דרום? יקי:
 כן. משה. ל:

 איך השפיע חוסר תקציב ל הממשלה על הרשות? גיא:
יש קרן לצמצום פערים ממשרד הפנים, מנגנון שמפצה רשויות. יש רשויות שבהן יש הכנסה ממשרדי  אלון:

 שלה.ממ
 מודה לאלון על הסקירה. משה. ל:

 
 אין מתנגדים  -החלטה:  המליאה מאשרת את הדו"ח  
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 תמיכות נוהלים וקריטריונים אישור עדכון קריטריונים:  5סעיף 

 
, שנגיש קריטריונים.  סוקר את הניירת שחולקה 2022-משה התחייב לקראת החלטה על תמיכות ב דורון:

 שים כל שנה קריטריונים ואחרי חודשיים מאשרים אותם.בנדון. אנו מגי
 בשנה קודמת אמרתי שנוסיף נושאים. משה. ל:

 מוסדותהוצאנו את  רווחה והנצחת השואה. הוספנו את תחום החינוך.  בזמנו אישרנו עמותות דורון:
 תמיכה לא יכלו לקבל.  כך שכרם ביבנה וגבעת ושינגטון שקיבלו בעבר מהקריטריונים החינוך                   
 .את הקריטריון של חינוך אנו מחזירים  השנה                  

 המטרה היא להחזיר לתושב דרך העמותה? מה המדד שתושב נהנה מהשירות? אריאל:
 תסתכל בסעיף ד' )כללי( אחרי החינוך, שזה נוגע לכולם. עמית:

ם כסף בגבעת וושינגטון ובבית העדות, הם צריכים בחלק מהנושאים יש פירוט. לי חשוב שאם אני ש אריאל:
 לבדוק איזו פעילות הם מייצרים לתושבי המועצה.

 תהיה קונקרטי, מה היית מוסיף? עמית:
 אם אני מממן לו את הפעילות, מס' התושבים מהמועצה יכולים ליהנות מהפעילות. אריאל:

 שישי.צריך למדוד ולהגדיר קריטריונים,  כמו כולל יום ה משה. ל:
 שהישיבה תגיע לישובים לתת שיעורים, כך נוכל לקבל תמורה מול המימון. אריאל:

צריך לשים לב שסדרי הגודל הם מאוד קטנים. העמותות שלנו פועלות החוצה ולא רק לתושבי  דורון:
 המועצה.

 והרבה מתושבי המועצה מתנדבים בעמותות כמו "חסדי עירית". משה. ל:
 ת ההערה של אריאל.זה נכון לקבל א דורון:
 צריך אולי לבקש כשהמוסד מגיש לתמיכה, כדאי שיציין מה הפעילות שהוא תורם להנאת הקהילה. נאוה:
 זה מה שאריאל אמר. דורון:

בחינוך, עשרות שנים שהמדינה תמכה ושהרשות נתנה תמיכה במוסדות שברשותה. לא תמיד הנוער  יקי:
נות הפסיקו את זה והורידו את הקריטריונים. אני שמח השנים האחרו 4-בסיכון הוא של המועצה. ב

 שהוסיפו קריטריונים נוספים ודברים נוספים. 
 אני מתכוון לניקוד יתר. אני מציע שכולם ירוויחו. אריאל:

 
 אין מתנגדים  -  הקריטריוניםהחלטה:  המליאה מאשרת את 

 מצורפים הקריטריונים
 
 

הלוואה מבנק מרכנתיל  , חיבור בני דרום וניר גלים לאשדודל₪ יליון מ 6.5אישור קבלת הלוואה בסך :  3סעיף 
 2.03%מיליון ריבית קבועה )לא צמודה(  P  ,3.25-0.54%מיליון ריבית משתנה  3.25

 
 ₪.מיליון  6.5-כ הפרויקטביוב. הסכם החיבור ליובלים חתום. גודל  לפרויקטנכנסים  דורון:
 ?הפרויקטבעצם מה כולל  עמית:

 תחנות שאיבה, מאגר אופרטיבי, צינור מבני דרום ועוד. 2 :דורון
 מה קורה עם הבריכה,  יזיזו אותה? יששכר:

 שלנו.בריכת חירום היא לא תהיה בריכת חימצון. בריכה אופרטיבית של הרפת ואחת  דורון:
 יוטל מס' ביוב? יקי:

 ו בדיקה כלכלית.כן. לפי התעריפים זה אמור לכסות את העיסקה ועודף קטן. עשינ דורון:
 בדקתם מס' בנקים? גיא:

 כן. הכל בשברי אחוזים. זה לא משפיע על ההחלטה. דורון:
 קבלת ההלוואה מבקש מהמליאה לאשר את

 
ומאפשרת לדורון להשיג  קבלת ההלוואה לחיבור בני דרום וניר גלים לאשדודהמליאה מאשרת את   החלטה:

 אין מתנגדים.  -תנאים טובים יותר
 
 

 מה קורה עם הלוואות מפעלה פיס גגות סולאריים? נאוה:
 מטופל     דורון:

 
 ה אתה לוקח את ההלוואה של הביוב?תבדוק את עצמך, לאיזו תקופ עמית:
 פיק.סשנה. זה מ 15-בדקנו, ל דורון:
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  416 המתנהלים בבנק מזרחי סניף  267869/262737החלפת מורשה חתימה בחשבונות בי"ס נועם  :  7סעיף 
ובמקומו לצרף את מנהל בית הספר דני מרקס מ.ז. ורבקה טאוב לגרוע את הרב משה הולשטיין 

61223301. 
 

 משבח את הרב דני מרקס, בעל ידע והבנה. דורון:
 סוקר את נושא החלפת מורשה החתימה.

 

הלים המתנ 267869/262737בחשבונות בי"ס נועם החתימה החלפת מורשי המליאה מאשרת את   החלטה:
בית ובמקומו לצרף את מנהל  ורבקה טאוב לגרוע את הרב משה הולשטיין  416בבנק מזרחי סניף 

 אין מתנגדים.  - 61223301הספר דני מרקס מ.ז. 
 
 
 

 בניית שלד ביכנ"ס בני דרום  - 333מכרז 
 

את הקבלן שזכה במכרז היה אחמד דראושה, אחרי שהוא סרב להיכנס לעבודה אישרה המליאה  דורון:
הסכמתו להכנס .  הקבלן חלה בקורונה קשה וביטל את המלצת ו. מכרזים לפנות לקבלן הכשיר השני

שמאפשרת לנו לראות במכרז כתהליך שנכשל ולהכנס עבודה שלו. קיבלנו חוו"ד של היועמ"ש ל
 קבלנים חדשים וועדת המכרזים אישרה.מול להתמחרות 

 בלן.התמחרות זה מצב טוב יותר.  אתה בוחר ק יקי:
 זה תהליך מהיר וכלכלי יותר.  מבקש מהמליאה לאשר את ההתמחרות. דורון:

 
 אין מתנגדים.  -  המליאה מאשרת את ההתמחרות החלטה:

 
לישוב קטן.  קב' יבנה, ניר גלים ובני דרום לא ₪ לישוב גדול וחצי מיליון ₪ מיליון  1משה הבטיח  דורון:

 ניצלו.
 משה אמר שאין. נאוה:

 ובטח נשאר.  אין חדש.מה שה יקי:
צלים \אלש"ח והם מנה 400הכסף הזה,  לא פיזית, תפעילו פרוייקט.  לבני דרום יש תקציב ישן ע"ס  דורון:

 אותו לבניית ביכנ"ס.
 אחרי שיגמרו את השלד, מאיפה יקחו לסיום? יקי:

 תרומות. משה. ל:
 
 
 

 מתנדב" והנחה בארנונה הנגזרת מהחלטה זו אישור החלטת ו. הנחות לגבי הגדרת כרם ביבנה כ"מוסד:  6סעיף 
 

התקיים דיון בוועדת הנחות, יששכר היו"ר. למועצה יש אפשרות לתת למוסד שמקיים פעילות  דורון:
כרם ביבנה הגישו בכל פעם בקשות. משרד הפנים  2019מהארנונה. משנת  2/3התנדבות הנחה בגובה 

גענו איתם להסכמה להנחה בארנונה העברנו את עבר למועצה. בגלל שלא ה 2019-אישר בשנה אחת. מ
מבני . הכל עבור 2021-עד ל 2019-זה לוועדת הנחות. בוועדה אישרו לשנה אחת ואנו ביקשנו לאשר מ

 המינהלה ולא המגורים.
 גם הקיבוץ יכול להיות גוף מתנדב? עמית:
 (3/2. )בשנה₪ אלף  45-למה? אביא לך את החוזר ותיראה את ההגדרה. ההנחה היא כ דורון:

 זה לא חריג. המדינה נותנת לו הנחה כמוסד חינוכי.  אני מאשר בשמחה את ההנחה לכרם ביבנה. יקי:
 לא יכול להיות שאיתי יצביע בעד ההעלאה בארנונה ומצד שני הוא מבקש הנחה. נאוה:
 משרדי ניר גלים הם של הועד המקומי ולא משלמים ארנונה. דורון:
 מה הוחלט? נאוה:
 שנגיש למליאה. :דורון
 באחת הישיבות הקודמות אישרנו. יקי:

 לא אישרנו, דחינו את הדיון. יששכר:
 התקלה אצלנו ולא הגשנו מסודר. דורון:
 למה רטרו? מה שהיה עבר. נאוה:

 אני לא רואה כאבוד.  צריך לתת. יקי:
 או לשלוש שנים לאחור. 2021בואו נצביע אם לאשר את  משה. ל:

 
 שנים( 3י, משה. ל, איתי,  )בעד: משה. פ, יק

 שנה( 1נגד: נאוה,  אריאל, עמית  )
 נמנע: יששכר
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 בגלל שהנושא הוא כרם ביבנה,  לאיתי אין זכות להצביע. נאוה:
 יש לו זכות מאחר והוא אחד מחברי המליאה שמייצג את המליאה.  אריאל:

 מבקש מהמליאה להצביע שוב משה. ל:
 

 שנים( 3ה. ל, עמית )בעד: משה. פ, יקי, מש
 שנה( 1נגד: נאוה,  אריאל,  )

 נמנע: יששכר
 

 המליאה מאשרת  החלטה:  
  )בלי השתתפות של איתי שהם בהצבעה(.    הוחלט בהצבעה ברורה. 1, נמנע  2 –,  נגד 4 –בעד 

 
 
 
 
 
 
 

 תב"רים  :  8סעיף 
 

 סוקר את רשימת התב"רים ומבקש מהמליאה לאשר אותם. דורון:
 

 אושר מק.ע.פ.₪  114,098הגדלה   -תוספת כיתות בקיץ ע"ט בי"ס נועם   -  751
 אושר מק.ע.פ.₪ אלף  100הגדלה   -מגרשים ומתקני ספורט    -  701
 אושר ממשרד החינוך.₪  575,450  -פתיחת תב"ר שיפוצים בית ספר על יסודי   -  783

 אושר 774מתב"ר  -₪   5,474הגדלה  -נ"ג שיפוץ והרחבת בית כנסת   - 732לסגור תב"ר 
 אושר ק.ע.פ.  -₪  300הגדלה   -כיכר ג. וושינגטון   - 733לסגור תב"ר 
 אושר גנרטור חירום.  - 734לסגור תב"ר 

 
 
 

 אין מתנגדים.  -החלטה: רשימת התב"רים מאושרת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אני מאשר,
 

 
 
 

 רשמה:  הדסה אברהם
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