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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מיום ה' אב תשע"ה ()7.121..
5.3
משתתפים :מ.ליבר ,א.תשבי ,י.סעדה ,א.גלם ,מ.פרץ ,י.מקונן ,מ.חיות,ע.ארז ,א.שהם
נעדרו :ר.שטרית ,ד.להמן (הודיע)
נוכחים :ד .לוז  -מזכיר גזבר.
ל .מימון  -מבקרת.
ד"ר ר.טאוב -מנהלת מחלקת החינוך
סדר יום:
א .אישור פרוטוקול 224
ב .הכרות עם מנהלת מחלקת החינוך החדשה.
ג .אגרת תשלומי הורים תשע"ו.
ד .אישור תקנון מתנ"ס כעמותה מעין עירונית.
ה .אישור יציאה למכרז מדידות.
ו .שינוי הרכב ועדת שמות לרחובות.
ז .אישור הגדלת תב"רים.
ח .שונות.

סעיף א' -אישור פרוטוקול 5.7
דורון סוקר את פרוטוקול  224מיום  ,5...02שנשלח לחברי המליאה.
החלטה :המליאה מאשרת את פרוטוקול  5.7מיום 51.1..
סעיף ב' :הכרות עם מנהלת מחלקת החינוך החדשה
משה1ל מציג את ד"ר רבקה טאוב מנהלת מחלקת החינוך החדשה שנכנסה לתפקידה לפני כחודש ומאחל לה בהצלחה.
ד"ר רבקה טאוב מציגה את עצמה בפני חברי המליאה ומעלה בפניה מצגת שערכה בנושא החינוך בחבל
יבנה ,מטרות ויעדים.
יששכר :האם ישנו מצב בו לתושב המועצה אין מקום בגנים?
רבקה :לפי נתוני ההרשמה העדכניים שבידנו ,לכל התלמידים יש שיבוץ.
משה1ל :.לכל הילדים יש שיבוץ ולא ידוע לנו על מקרה חריג.
יששכר :האם גם התיכון מנוהל בניהול עצמי?
דורון :התיכון הוא בי"ס פרטי מוכר ,עמותה ,ועד היום התנהלו עצמאית אבל כיום יש דרישה חזקה
ממשרד החינוך להעביר את הניהול למועצה.
א1גלם :כדאי להעשיר את מגוון המגמות שבתיכון.
רבקה :הנושא הגיע אלי והוא יבדק.

סעיף ג' :אישור אגרות תשלומי הורים תשע"ו
רבקה :מציגה את תשלומי ההורים.
דורון :בגנים ובביה"ס היסודי מתקיימות תוכנית ההעשרה של קרן קרב.
כיום ,קרן קרב משתתפת ב ,01%ההורים משתתפים ב 22%-מעלות התכנית והמועצה מחויבת ל 22%-כמו ההורים אבל בפועל
מממנת  %גבוה יותר מהתכנית .בסוף השנה אף הוסיפה סכום נכבד להשתתפות בפרויקט .מבדיקה נמצא כי יש שביעות רצון
מהתכניות שלהם.
המועצה מבקשת להעלות ב ₪ 21-את תשלומי ההורים לשנה"ל תשע"ו.
משה1ל :המועצה מתמודדת עם קושי בגביית תשלומי הורים  .אין למועצה יכולת משפטית לפעול מול הורים שאינם משלמים
את האגרה ולרוב לא מדובר בסיבה של קושי כלכלי.
דורון :מדובר על  02%-41%שלא משלמים.
עמי :זהו חלק מאחריות ביה"ס שמנוהל בניהול עצמי .מינהלן ביה"ס יכול בצורה רגישה לנסות ולפתור את בעיות הגבייה
ברמה פרטנית.
יקי :ניתן להוציא מכתב דרך היועמ"ש להורים שחייבים בתשלומי הורים.
החלטה :המליאה מאשרת את תשלומי ההורים לביה"ס היסודי לשנה"ל תשע"ו 1מצ"ב פירוט התשלומים1
ד"ר רבקה טאוב :תשלומי גנ"י נשארו כפי שהיו בעבר רק עלות השתתפות ההורים במסיבות סיום הועלה לפי חוזר מנכ"ל
בנושא ל.₪ 42-
החלטה :המליאה מאשרת את תשלומי ההורים בגנ"י לשנה"ל תשע"ו 1מצ"ב פירוט התשלומים1
סעיף ד' :תקנון מתנ"ס כעמותה מעין עירונית
דורון :המתנ"ס שימש עד היום כזרוע ביצועית של המועצה ותקצוב המתנ"ס היה דרך מתן תמיכות .משרד הפנים מבקש להפוך
את המתנ"ס לעמותה מעין עירונית .במצב החדש ,תקציב המתנ"ס יוכנס לתוך תקציב המועצה ויאושר גם במליאת המועצה.
דורון :עד היום לא היינו צריכים לתת למתנ"ס להפעיל את המעונות ללא מכרז ובמתכונת החדשה המתנ"ס יוכל להפעיל את
המעונות בצורה תקינה.
יקי :האם חברת המתנ"סים מעבירה את תקצוב המתנ"ס למועצה?
דורון :החברה למתנ"סים לא מעבירה תקצוב למתנ"ס מלבד משכורת מנהל המתנ"ס.
יששכר :מה אחריות המועצה בפעילות המתנ"ס?
משה1ל :אני מכהן גם כיו"ר הנהלת המתנ"ס וכל נושא ופעילות שנדון במתנ"ס עובר את אישורי.
יששכר :האם יש נציגות בהנהלת המתנ"ס?
משה1ל :בהנהלה מכהנים בנוסף אלי גם דורון ,עמי ואיתי.
יקי :האם מנהל המתנ"ס הנוכחי הוא המנהל שנבחר?
משה1ל :מנהל המתנ"ס עדיין לא נבחר רשמית והוא במינוי זמני1
משה1פ :האם אופן גביית החוגים משתנה?
דורון :הגבייה אינה משתנה ונשארת בידי המתנ"ס.
יקי :האם תבוטל התמיכה במתנ"ס?
דורון :תקצוב המתנ"ס יכלל בתקצוב המועצה ולא דרך "קול קורא למתן תמיכות".
החלטה :המליאה מאשרת את תקנון המתנ"ס כעמותה מעין עירונית1
סעיף ה' :יציאה למכרז מדידות
משה1ל :כל רשות מוניציפאלית מחויבת ע"י משרד הפנים לבצע סקר מדידות כל  01שנים בכל הישובים.
אלי :לפני כמה שנים ערכו סקר בבן זכאי בעזרת תצלום אווירי.
אלי :מהי העלות של פרויקט כזה?
דורון :מדובר על כמה מאות אלפים .התשלום יהיה באחוזים.
משה1ל :בהערכה גסה מדובר על מיליון ש"ח הכנסה לקופת המועצה ואין הבחנה בין מבנה חוקי ללא חוקי.
דורון :לאחר סקר המדידות המועצה תצא למכרז גבייה.
משה1ל :אנו נפעל ברגישות גבוהה מול התושבים.
עמי :ראיתי שפורסם בעיתון מכרז לשרותי יעוץ משפטיים.
משה1ל :לפי החוק אנו מחויבים לצאת למכרז של יועמ"ש למועצה .מדובר על מכרז שבעיקרו איכותי .עד היום היועמ"ש כיהן
באופן זמני.

עמי :ממליץ להביא לאחת מישיבות המליאה עלות שנתית של נותני שרותים שונים למועצה כמו :רו"ח ,יועמ"ש ,מיחשוב,
יח"צ ועוד
דורון :מקובל.
החלטה :המליאה מאשרת את היציאה למכרז סקר מדידות בישובים1
סעיף ו :שינוי בוועדת שמות לרחובות
דורון :הועדה תורכב משלושה חברים משה ליבר ראש המועצה ,דוד להמן חבר מליאה במקום רמי עפרוני ואיתי שהם חבר
מליאה.
משה1ל :לאחרונה ,התקבלה בקשה ע"י משפחת גרינבוים ,מבעלי חברת סלע ,להנציח את שמו של האב שנפטר ממחלה בשנה
האחרונה באמצעות קריאת שם הרחוב של החברה באזור התעסוקה בבני דרום .בתמורה הם ישקיעו בנוי הכיכר הרחוב
המדובר.
יקי :כדאי להיזהר ממצב שבו יתקבלו הרבה פניות מהסוג הזה.
משה1ל :חברת סלע היא אחת החברות הותיקות באזורנו והיו אנשי חסד .הנימוקים שלהם לבקשה ידונו מול הועדה ושם
תתקבל ההחלטה.
החלטה :המליאה מאשרת את שינוי הרכב ועדת שמות לרחובות1
סעיף ז' -אישור פתיחה והגדלת ת1ב1רים
 עבודות פיתוח בבני דרום:התקבלו כספים מרשות מקרקעי ישראל כחלף היטל השבחה  ,על הנהוג במועצה (בנתיים)
 51%מועבר לת.ב.ר עבודות פיתוח בישובים בגינם התקבל הכסף
הישוב

חלף .1..
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יקי :על איזה כספי פיתוח מדובר?
משה1ל :כספי חלף היטל השבחה מגיעים למועצה .זהו מקור כספי של המועצה לפיתוח בישובים ולא מדובר על כספי הפיתוח
שמשלם התושב שבונה בית במגרש.
דורון :בעבר הייתה תפיסה שהישוב היה מקבל את הכסף ,ואיתו הוא היה צריך להשקיע ולפתח .כיום ,לפי תפיסת עולמו של
ראש המועצה הנוכחי ודרישת התושבים ההחלטות לגבי פיתוח יוחלטו ע"י המועצה בשיתוף היישובים והמליאה.
משה1ל :מעיר כי למפעלים באזה"ת נותנים פטור מארנונה בשנה הראשונה ובהמשך הוא מבקש לשנות זאת.
 ת.ב.ר ( .72מגרש כדורסל מקורה בבן זכאי) הגדלה ב  ₪ 07.,721מק.ע.פ (השלמה ל 0מליון  ) ₪תוספת  211אלף  ₪על
חשבון מכספי הפיתוח של בן זכאי מתוך ת.ב.ר ...4
 פתיחת ת.ב.ר  .75בניית כיתת (תינוקיה) מעון יום בניר גלים 0 :מליון  ₪מק.ע.פ (כולל מממ לגן איריס)
דורון :תוקם כיתת מעון יום  /תינוקיה במושב ניר גלים .העלות מוערכת כ 0 -מליון ( ₪כולל מ.מ.מ לגן איריס) וכולו ימומן
מקרן לעבודות פיתוח.
יששכר :האם מדובר במבנה יביל?
דורון :כן
יקי :מדוע מבנה יביל?
דורון :עקב לוח זמנים צפוף.
יקי :מציע לרכוש מבנה יביל יד שניה בעלות זולה יותר עד שיבנה מבנה קבע.
דורון :המבנה היביל נבדק ועומד בסטנדרטים גבוהים ועומד בקריטריונים של משרד הכלכלה למעונות.
 פתיחת תב"ר  .81לתכנון מט"ש ב"ד ונ"ג:
דורון :ההערכה שמדובר בעלות של  ₪ 211,111מקרן עבודות פיתוח
משה1ל :מדובר על מימון ביניים של המועצה .בהמשך תוטל אגרת ביוב על התושבים והמפעלים וכך יוחזר הכסף שהושקע ע"י
המועצה .למרות שבד"כ משרד הבריאות לא מאשר הקמת מט"ש פרטי ,במקרה של בני דרום התקבל אישור היות ועיריית

אשדוד לא מוכנה שנתחבר לקווי הביוב שלהם .כבר הוגשה תכנית לתכנון ביצוע ע"י המושב ,אך התברר כי חוקית המועצה
צריכה לנהל את הפרויקט ובצורה זו בלבד תוכל להטיל אגרת ביוב על התושבים.
אלישע :מדובר על פרויקט של מילוני .₪
דורון :המתכנן נבחר בעבר ע"י המושבים וכרגע אנו מתנהלים מולו בנוגע לעלויות הנוספות שהוא מבקש.
מישאל :האם הוקם תאגיד מים?
דורון :אין לנו תאגיד מים וייתכן והניהול יועבר דרך דרך החברה הכלכלית .נבדוק אופציות נוספות ברמה משפטית.
 פתיחת ת.ב.ר  .80לשדרוג כבישים בני דרום על חשבון תקציבי פיתוח של בני דרום (ת.ב.ר  ).21על סך ₪ 5,111,111
דורון :מדובר על שדרוג של שלושה כבישים בתוך הישוב .התקציב כולו על חשבון סל הפיתוח של המושב.
 פתיחת ת.ב.ר  .84השמשת מועדון הכרם בכרם ביבנה לגן זמני :העלות מוערכת ב 021אלף  002 ₪אלף  ₪מק.ע.פ
והשאר ע"ח בעלים (כרם דיבנה (ת.ב.ר ).24
 פתיחת ת.ב.ר  .85שדרוג רח' התאנה באזה"ת בניר גלים:
דורון :מדובר על רח' בעייתי ופקוק מאוד עם מצוקת חנייה ויש תלונות קשות מצד בעלי המפעלים שבאזור  .כבר לפני שלוש
שנים הובטח להם שהרחוב ישודרג .כרגע אנו יוצאים למכרז בעלות של  4.2מלש"ח מתקציב המועצה -על חשבון ק.ע.פ של
המועצה
 פתיחת ת.ב.ר  .82שדרוג רח' האלה בב"ז :מדובר על רח' בישוב הותיק תקציב  0מליון  ₪כל התקציב מגיע מתקציב פיתוח
של מושב בן זכאי (ת.ב.ר )..4
החלטה :המליאה מאשרת את פתיחה הגדלה והעברת הת1ב1רים1
סעיף ח'-שונות
איתי :בעוד כשלושה שבועות יתקיים כנס "במלאת שנה למבצע צוק איתן" אשמח אם תעודדו את התושבים להגיע.
יקי :ביום שני הקרוב ,מתקיים כנס למגורשי גוש קטיף בגבעה.

רשמה :אלה שרעבי1
אני מאשר,
משה ליבר
ראש המועצה

