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סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  10/10מיום 4.11.10
נוכחים :הח'
הח'
הח'
הח'
הח'
הח'
הח'
הח'
הח'
הח'
הח'

אלון שוסטר
בטי גברי
לאון בן אריה
אריה דותן
אבישי וזה
רפי בן אמו
ניסן ניר
אופיר ליבשטיין
עדו ארגמן
אריה רייבי
רוני לוין

חסרה :הח' יעל די-נור

-

ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציגת ניר עם
נציג אור הנר
נציג נחל עוז
נציג רוחמה
נציג ברור חיל
נציג גבים
נציג כפר עזה
נציג מפלסים
נציג יכיני
נציג ארז )נכנס(

-

נציגת דורות

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:

מוזמן:

הח' אסף ארטל
הח' יהודית צמיר
הח' עודד פלוט
הח' נפתלי סיון
הח' יואב גלבוצקי
אינג' יולי חיימוביץ
הח' חיים אורבוך
הח' חיים חרמוני
הח' אריה חודרה
הח' שמעון קרן צבי
הח' אליהו סגל

-

מזכיר הועד המקומי ,מפלסים
מזכירת מפלסים
מנהל המטה האסטרטגי
המטה האסטרטגי ,מציל"ה
חשב/מנהלן ,קרית החינוך
מהנדס המועצה
מבקר פנים
רכז חקלאות
מנהל מח' החינוך והמתנ"ס
גזבר המועצה
מזכיר המועצה

שי בן יעיש

-

פארק תעשיות "ספירים"
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על סדר היום:
 .1אישור סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  9/10מיום .7.10.10
 .2אישור בחירתו של רוני לוין ,נציג ארז ,לחבר מועצה.
 .3מינוי יועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשות המקומית.
 .4מינוי יו"ר לועדה החקלאית.
 .5מינוי דודה טל לקב"ס זמני.
 .6אישור הרכב ועדת הביקורת של הועד המקומי ברור חיל.
 .7אישור מינויו של נציג שער הנגב בועדת הביקורת של עמותת התיירות.
 .8אישור אצילת סמכויות המועצה לועדים המקומיים ביישובים הקבוציים לשנת
.2011
 .9אישור מתן תמיכות ע"י המועצה לשנת .2010
 .10יחסי מליאה-מועצה ותאגידים :מסגרת התנהלות.
 .11דו"חות כספיים ליום  31.12.09של הועדים המקומיים.
 .12הצגת פארק תעשיות "ספירים".
 .13שונות.
פירוט הסעיפים:
 .1אישור סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  9/10מיום :7.10.10
הסיכום אושר ללא הסתייגויות.
 .2אישור בחירתו של רוני לוין ,נציג קבוץ ארז ,לחבר מועצה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את בחירתו של רוני לוין לחבר המועצה.
במסגרת חברותו ,רוני ישמש חבר במליאת המועצה ובועדותיה השונות.
 .3מינוי יועץ לעינייני אזרחים ותיקים ברשות המקומית:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויה של מרווה מייזלס ,מנהלת
מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים ליועצת לענייני אזרחים ותיקים
במועצה עפ"י פנייתו של המשרד לאזרחים הותיקים ובמסגרת ההגדרות
שנקבעו בחוק שנחקק בעניין זה.
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 .4מינוי יו"ר לועדה החקלאית:
בישיבת המליאה  9/10אושרו הרכבן של ועדות המועצה.
הואיל ואבישי וזה ,שנקבע ליו"ר הועדה החקלאית ,ביקש להודיע כי בתור
עובד משרד החקלאות הינו מנוע מלשמש חבר בועדה החקלאית עקב "ניגוד
עניינים" ,הנהלת המועצה תציע את התפקיד לחבר מועצה אחר.
 .5מינוי דודה טל לקב"ס זמני:
עקב שינויים פרסונאליים שחלו לאחרונה בתפקיד הקב"ס )קצין ביקור
סדיר( ,המועצה פנתה למשרד החינוך בבקשה לאשר את מינויו של דודה
טל לתפקיד .הממונה על התחום במשרד החינוך אישר את מינויו של דודה,
באופן זמני ,עד ה .31.3.2011-לאחר תקופה זו יהיה צורך לערוך מכרז
לתפקיד ,אם המינוי לא יוארך לתקופה נוספת.
המינוי אושר פה אחד.
 .6אישור הרכב ועדת הביקורת של הועד המקומי ברור חיל:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב ועדת הביקורת של הועד
המקומי ברור חיל :רון שלום ,יעקב פולייטי ,חיים אורבוך.
 .7אישור מינויו של נציג שער הנגב בועדת הביקורת של עמותת
התיירות:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של אלי אבוטבול לנציג שער
הנגב בועדת הביקורת של עמותת התיירות.
 .8אישור אצילת סמכויות המועצה לועדים המקומיים ביישובים
הקבוציים לשנת :2011
מסמך המפרט את הסמכויות שהמועצה מציעה להאציל לועדים המקומיים
בשנת  2011הועבר לכל חברי המועצה מבעוד מועד.
מליאת המועצה מאשרת את רשימת התחומים המוצעים במסמך כפי
שפורסם.
אריה רייבי ביקש לבדוק אם ניתן לכלול את הועד המקומי יכיני ברשימת
הועדים של היישובים אשר מוזכרים במסמך הנ"ל.
אלון מציע לבחון את ההיבטים השונים של הבקשה אך אין בכך כדי לעכב
את אישורו של המסמך שכאמור אושר ללא התנגדות.
 .9אישור מתן תמיכות על ידי המועצה לשנת :2010
סיכום ישיבה משותפת של ועדת התמיכות של המועצה :ועדה מקצועית
וועדת משנה ,הועבר לכל חברי המועצה מבעוד מועד.
החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המלצות ועדת התמיכות
של המועצה.
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 .10יחסי מליאה-מועצה ותאגידים :מסגרת התנהלות:
מסמך מסכם את דיוני ועדת התאום מועצה-מליאה וועדת ההנהלה ,תוך
התייעצות עם היועץ המשפטי למועצה ,הועבר לחברי המועצה מבעוד מועד.
החלטה:

מליאת המועצה מאשרת ללא מתנגדים ,את המסמך על כל
סעיפיו.

 .11דו"חות כספיים ליום  31.12.09של הועדים המקומיים:
נשלחו לעיונם של חברי המועצה מבעוד מועד הדו"חות הכספיים של
הועדים הבאים :אור הנר ,ארז ,ניר עם.
 .12הצגת פארק תעשיות "ספירים" על ידי שי בן יעיש:
שי בן יעיש הציג בליווי מצגת ,את הנתונים העדכניים של הפארק :מפעלים
קיימים ,מפעלים שעתידים להיבנות במהלך השנה הקרובה ,פניית יזמים
חדשים ,תכנון הרחבת שטח הפארק ,התנהלות שוטפת ,נקודות חוזק
ותרומה לאזור כולו.
אלון:

•

לאחר שנים לא מעטות של העדר פיתוח ,הפארק מתעורר לחיים וזו
בשורה חשובה לאזור :מאות מקומות עבודה ותוספת הכנסה
מארנונה לשער הנגב ושדרות.
יש לקחת בחשבון שהגידול בהכנסות מהארנונה מהפארק מכרסם
במענק האיזון.

מספר חברי מליאה שאלו שאלות להבהרת חשיבות הפארק למועצה.

 .13שונות:
א.

ייעוד תשתיות חקלאיות:
חיים חרמוני ,רכז חקלאות של המועצה ,הניח על שולחן המליאה
מסמך ובו הסברים על תמיכת הקק"ל ) (50%ומשרד החקלאות )(30%
בפרויקטים חקלאיים כאשר היישוב עצמו משתתף ב 20%-הנותרים.
מדובר בסיוע ליישובי "עוטף עזה" שערוכים לביצוע הפרויקטים עד סוף
שנת  2010ואלה הם :כפר עזה-מפלסים )שכ"מ( ,אור הנר ,ניר עם
וחוות שקמים.
הפרויקטים מתייחסים למשטחים ושיפור דרכים חקלאיות.
אלון:

באשר ל 20%-הנותרים שבאחריות היישוב :המועצה חותמת
על הסכם מול קק"ל/משרד החקלאות ובמקביל בהסכם "גב
אל גב" מול היישוב.

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד קבלת התמיכות לשיפור
תשתיות חקלאיות כפי שהוצג במסמך שהונח על שולחנה.
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ב.

ביוב "עוטף עזה":
שמעון קרן צבי הציג בפני המליאה שני הסדרים לקידום פרויקט
הביוב ביישובים:
(1

יכיני :עלות הפרויקט כולו  5,605אש"ח .בשלב א' ,יבוצע פרויקט
בהיקף של  4,400אש"ח ,אשר יכלול את תחנות הסניקה ורישות
חלק גדול של המושב בקווי ביוב עם בריכת חיבור לכל משק.
למליאה מובא לאישור שלב א' בלבד .מתוך סכום הפרויקט,
 2,640אש"ח יתקבלו במענק והיתרה  1,760אש"ח בהלוואה.
המועצה התנתה את לקיחת ההלוואה בהסדר עם המושב
במסגרתו ידאג המושב להעמדת בטחונות בסך  1,880אש"ח
לכיסוי הקרן והרבית ,בהתאם לפריסה שהוצגה בפני המליאה
ומצורפת בזאת.
החלטה:
המליאה מאשרת בזאת את ההסדר עם מושב יכיני בכפוף
לאישור כושר ההחזר על ידי משרד הפנים .לצורך מימון הפרויקט
המליאה מאשרת לקחת קרן אשראי של מיליון  ₪מחשבון
הפיתוח בבנק "דקסיה" וכן הלוואה צמודה לתקופה של עד 7
שנים בריבית שלא תעלה על צמוד  2.75% +או לחילופין,
בהלוואה לא צמודה בריבית שלא תעלה על ריבית הפריים.
ההלוואה תילקח מבנק "דקסיה" או מבנק מסחרי אחר.

(2

ארז :המועצה מקדמת יחד עם קבוץ ארז מהלך של הקמת מט"ש
מקומי בישוב ,שבחר בחלופה זו .לצורך הקמת המט"ש הוקצו
בתוכנית "עוטף עזה"  3.5מיליון  ₪מתוכם  60%מענק .המועצה
פועלת לגיוס תרומה בסך של  $600,000מקק"ל אוסטרליה .קבוץ
ארז יתחייב בהתחייבות "גב אל גב" מול המועצה ,ובכפוף לאישור
משרד הפנים ,להשלים הפער בין עלות הפרויקט להיקף
המענקים והתרומות.
החלטה:
המליאה נותנת "אור ירוק" לקידום הטיפול בנושא הנ"ל.

ג.

כבישי גישה:
שמעון קרן צבי עדכן את המליאה בקשר לאפשרויות קידום
פרויקטים בכבישי גישה שונים :רוחמה ,ברור חיל ,אור הנר/ארז.
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ד.

תב"רים:
תב"ר :1409

בניית בי"ס תיכון מקיף
מטרה:
₪ 59,793,916
הסכום הקודם:
ביטול תוספת זמנית₪ (8,342,996) :
)₪ (1,666,000
הפחתה:
הגדלה:
 ₪ 15,013,494משרד החינוך
.₪ 64,798,414
סכום כללי:

תב"ר :1446

הלוואת פיתוח
₪ 2,686,218
) - ₪ (12,571העברה לתב"ר 1466
.₪ 2,673,647

מטרה:
סכום קודם:
סכום כללי:

תב"ר :1463

מטרה:
סכום:

תיקון שער חשמלי מפלסים
 - ₪ 20,000משרד הבטחון

תב"ר :1464

מטרה:
סכום:

רכישת שער חשמלי חדש באור הנר
 - ₪ 50,000משרד הבטחון
 - ₪ 9,173השתת' בעלים – אור הנר
.₪ 59,173

מטרה:

הצטיידות דור ג' לבניית בי"ס מקיף
שער הנגב
 - ₪ 4,665,000משרד החינוך.

סה"כ:
תב"ר :1465

סכום:
תב"ר :1466

מיכלי איסוף פסולת ממוחזרת
מטרה:
 - ₪ 62,849משרד איכות הסביבה
מימון:
 - ₪ 12,571העברה מתב"ר 1446
סכום כללי.₪ 75,420 :

כל סעיפי ה"שונות" אושרו.
___________
אלון שוסטר
ראש המועצה

_____________
אליהו סגל
מזכיר המועצה
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