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סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  3/11מיום 31.3.2011
נוכחים :הח'
הח'
הח'
הח'
הח'
הח'
הח'
הח'
הח'
הח'
הח'
חסר:

אלון שוסטר
ניסן ניר
בטי גברי
לאון בן אריה
אבישי וזה
אריה דותן
רפי בן אמו
אופיר ליבשטיין
אריה רייבי
יעל די-נור
רוני לוין

הח' עדו ארגמן

-

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

-

נציג מפלסים

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
הח' אסף ארטל
הח' עוזי הניג
הח' עודד פלוט
הח' נפתלי סיון
הח' אריה חודרה
אינג' יולי חיימוביץ
הח' חיים אורבוך
הח' שמעון קרן צבי
הח' אליהו סגל
מוזמנת :טל שוורץ

-

מזכיר הועד המקומי ,מפלסים
מנהל הקהילה ,רוחמה וברור חיל
מנהל המטה האסטרטגי
המטה האסטרטגי
מנהל מח' החינוך והמתנ"ס
מהנדס המועצה
מבקר פנים
גזבר המועצה
מזכיר המועצה

-

מנהלת החינוך הבלתי פורמלי ,מתנ"ס
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מועצה אזורית שער הנגב
ד.נ .חוף אשקלון 78100
על סדר היום:
 .1אישור סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  2/11מיום .13.3.2011
 .2מסירת מידע.
 .3דו"ח מצב תקציב הבנייה של ביה"ס התיכון החדש.
 .4מיגון מבנים לגיך הרך בישובי "עוטף עזה".
 .5הלוואת פיתוח.
 .6אישור המלצות ועדת התמיכות לשנת .2011
 .7הצגת תהליך החינוך הבלתי פורמלי.
 .8שונות.
פירוט הסעיפים:
 .1אישור סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  2/11מיום :13.3.2011
הסיכום אושר ללא הסתייגויות.
 .2מסירת מידע:
א .משלחת "רוכבי כביש" לסן-דייגו:
עודד :הנסיעה תתקיים בין ה .10-16/5/11-מדובר במשלחת בת 8
משתתפים שתתארח אצל משפחות בקהילת סן-דייגו במסגרת
שיתוף הפעולה בין שתי הקהילות .העלויות מתחלקות בין
סן-דייגו לבין השתתפות עצמית של המשתתף.
ראש המשלחת :הילה פישר-ז'אק ,מנהלת עמותת הספורט.
ב .נסיעה לגרמניה – אליהו סגל:
אלון :אליהו הוזמן על ידי ראש הרשות ה"תאומה" קרלסרואה.
הזמנה פורמלית נשלחה אל ראש המועצה בה מביע ד"ר
שנאודיגל את רצונו לארח את אליהו לרגל פרישתו לגמלאות.
ראוי לזכור כי אליהו הקים את השותפות בין שתי הרשויות
ושתי הקהילות לפני  19שנים.
האירוח ,ע"ח המארחים .הטיסה ,ע"ח המועצה.
המועד יתואם בין הצדדים.
ג .נסיעה לגרמניה – אלון שוסטר:
אלון שוסטר מוזמן להשתתף בכנס השנתי של "אורט עולמי" שייערך
ב  2011 29-31בברלין.
הנסיעה והאירוח ,ע"ח המארחים.
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מועצה אזורית שער הנגב
ד.נ .חוף אשקלון 78100
ד .בינוי מעונות יום ממוגנים ביישובי "עוטף עזה" במסגרת משרד התמ"ת:
אלון מסר מידע אודות הפרויקט .מדובר ב 8-מעונות יום ממוגנים שייבנו
על פי סדרי עדיפויות שנקבעו על ידי גורמי החינוך ומשרד התמ"ת
בתקציב כולל של למעלה מ 8-מיליון .₪
כל סעיפי "המידע" אושרו.
 .3דו"ח מצב תקציב הבנייה של ביה"ס התיכון החדש:
שמעון קרן צבי הניח על שולחן המליאה דו"ח מקורות ושימושים הקשורים
לבנייתו של ביה"ס התיכון החדש )חומר מצ"ב(.
שמעון התייחס לשני מרכיבים עיקריים:
א .מצב הבניה :יש פיגור בהגשת התוכניות ע"י האדריכלים ,ואי הסכמות
עם הקבלן שאנו מנסים לגשר עליהם .נכון לעכשיו ,מועד סיום
העבודות מתוכנן ל.31.12.2011-
ב .מקורות כספיים :עיקרי הבעיות הן:
• שחיקה בשער הדולר )בתרומות דולריות(.
• מקורות ממשרד החינוך – לא כולם מעוגנים באישורים חשביים.
• תביעתו של משרד החינוך לקבל לידיו את הסכום ) 8,400אש"ח(
שאמורה המכללה להעביר בגין התשתיות והמבנים שאמורים
לעבור למכללה.
 למרות כל האמור לעיל ,העבודות מתקדמות וקיימת סבירות גבוהה
שכל המקורות הכספיים יתממשו.
 הנהלת ביה"ס נתבקשה לתאם מועד לסיור חברי המועצה באתר
ההולך ונבנה.
 מליאת המועצה רשמה בפניה את הדו"ח.
 .4מיגון מבנים לגיל הרך ביישובי "עוטף עזה":
חומר רקע נשלח לכל חברי המועצה מבעוד מועד.
אלון :מדובר בכ 15-מבנים לגיל הרך שיש לשדרגם ולהביאם למוגנות
מלאה .הפרויקט ממומן כולו על ידי המדינה .כמו כן ,ישנן עלויות
נוספות הנובעות מהמעבר הזמני למקום חלופי )כגון גדרות,
למשל( אשר מוצע שהמועצה והיישוב ישאו כל אחד ב50%-
מהעלות .מדובר על עלויות שעשויות להגיע בסה"כ לכ100-
אש"ח ,כלומר 50 ,אש"ח ע"ח המועצה.
עקב הרגישות הבטחונית המיוחדת בנחל עוז ,מתקיימים מגעים
עם משרד הבטחון ופקע"ר בכדי לשמור על הבטחון המיטבי בזמן
הבנייה.
אריה :מוסיף פרטים על הפרויקט .על כל יישוב למצוא את הפתרון הזמני
המתאים לו; הלו"ז לביצוע נקבע בין היישוב לבין פקע"ר .אנחנו
מנסים למזער את דרישות הבטיחות כי מדובר בתקופה קצרה.
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החלטה :לאחר דיון קצר ,מליאת המועצה אישרה את הפרויקט עפ"י
ההצעה שהובאה בפניה.
 .5הלוואת פיתוח:
חומר רקע נשלח לכל חברי המועצה מבעוד מועד.
שמעון:

הכין את מרכיבי ההלוואה על פי המדיניות שהיתה נהוגה בשנים
האחרונות .כמו כן ,יש לקחת בחשבון את ההחלטות החדשות
שקבעו את הסדר החדש להשקעות ביישובים )מצ"ב "סרגל
האיזון" החדש(.
בחומר שנשלח לפני ישיבת המליאה ,לא מופיעים שני סעיפים:
• מוזיאון תפוחי אדמה בנחל עוז – ) ₪ 50,000אושר במליאה –
מופיע בסעיף "מצ'נג"(.
• הוצאות בגין סידורי בטיחות – פרויקט המיגון לגיל הרך –
.₪ 100,000
אי-לכך ,מצ"ב נייר מעודכן ובו הרכבה של הלוואת הפיתוח ע"ס
 2,150אש"ח.

הערה:

יתכן שהשנה ניאלץ לחרוג ולקחת הלוואה נוספת לרכישת
משאית אשפה .נעשות בדיקות כלכליות בנדון והנושא טרם
הוכרע.

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד לקיחת הלוואה עפ"י הפירוט
הבא:
גובה ההלוואה  2.15מיליון .₪
מקור ההלוואה – בנק "הפועלים" ,בנק "לאומי" ,או בנק
"דקסיה".
תקופת ההלוואה 10 :שנים.
גובה הריבית :ריבית צמודה למדד שגובה לא יעלה על .3.4%
הריבית הסופית תקבע במו"מ עם הבנקים.
ייעודי ההלוואה :מפורטים בטבלה המצ"ב.
כמו כן ,מאשרת המועצה שיעבוד הכנסות עצמיות להבטחת
פירעון ההלוואה.
המועצה מאשרת למורשי החתימה לחתום על מסמכי ההלוואה
והשעבוד כפי שיימצאו ע"י הבנק.
 .6אישור המלצות ועדת התמיכות לשנת :2011
סיכום ישיבת ועדת התמיכות מיום  29.3.11נשלח לכל חברי המועצה
מבעוד מועד.
החלטה :המלצות ועדת התמיכות ,הועדה המקצועית וועדת המשנה ,מיום
 29.3.11לשנת  2011אושרו פה אחד.
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 .7הצגת החינוך הבלתי פורמלי:
אריה חודרה ,מנהל מח' החינוך והמתנ"ס וטל שוורץ ,מנהלת החינוך
הבלתי פורמלי במתנ"ס הקרינו מצגת ובה תיאור התהליך שנעשה
לאחרונה עם כניסתה של טל לתפקידה.
לאחר מספר שאלות ותשובות הדו"ח נרשם .חברי המועצה הביעו סיפוק
מהדברים שנשמעו ובקשו שיתקיים יום עיון ארוך בנושא ע"מ לשמוע
וללמוד ביתר פירוט על הנעשה בתחום חשוב זה.
 .8שונות:
א .ועדים מקומיים:
• אושרו הצעות תקציב לשנת  2011של הועדים המקומיים :דורות,
מפלסים ונחל עוז )נחל עוז מצ"ב(.
• אושרו הרכבי ועדת הביקורת של הועדים המקומיים :דורות ,ניר עם
ונחל עוז )נחל עוז מצ"ב(
 חומר רקע ובו פירוט התקציבים והרכב ועדות הביקורת נשלח לכל
חברי המועצה מבעוד מועד ,מלבד נחל עוז שמצ"ב.
הערה :מליאת המועצה מזכירה כי על הועדים שטרם הגישו תקציב
לשנת  2011ודו"חות אודות פעילותה של ועדת הביקורת
מתבקשים לעשות זאת לאלתר .כמו כן ,מצ"ב תקציב הועד
המקומי דורות אשר מהווה פורמט רצוי ומומלץ כמודל לכל יתר
הועדים.
ב .שינוי בקשה מהמועצה להסדר הימורים בספורט:
נמסרו פרטים אודות הבקשה לשנות ייעוד כספי התקציב של "עוטף
עזה" :במקום הקמת אולם ספורט חדש מוצע לייעד את הכספים
למספר יעדים  -כולם באים לשדרג את מתקני הספורט הקיימים.
• חומר רקע מפורט נשלח לכל חברי המועצה מבעוד מועד.
החלטה:
ג.

אושר.

שיפוץ הארכיון האזורי:
המועצה ,בשיתוף פעולה עם המכללה ,שיפצה את המבנה שבעבר
הרחוק נבנה כ"מעון יום" לילדי העובדים במפעלים האזוריים .לאחר
מספר גלגולים ישמש המבנה כעת את האזור כולו כארכיון אזורי.
עלות השיפוץ 400 :אש"ח.
המכללה השתתפה בסכום של  300אש"ח.
המועצה משתתפת בסכום של  100אש"ח.
• חומר רקע ובו פירוט מלא נשלח לכל חברי המועצה מבעוד מועד.
החלטה:

אושר.
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ד .מחיקת חוב ארנונה ישן – חברת רויאל ניקוי יבש בע"מ:
שמעון:

מדובר בחברה ששכרה את מבנה המכבסה בשער הנגב.
החברה חדלה מלפעול – המועצה הגישה תביעה משפטית
וזכתה אך פסק הדין ניתן לאחר שניתן צו פירוק לחברה.
היות ולא ניתן לממש את פסק הדין ,מוצע ,לאחר קבלת
חוות דעת משפטית ,למחוק את חוב הארנונה הישן.

החלטה:

אושר.

ה .תב"רים:
תב"ר  – 1327הגדלה:
הקמת ביה"ס היסודי
מטרה:
 - ₪ 22,977,761משרד החינוך ושונות
הסכום הקודם:
סכום ההגדלה:
 - ₪ 1,103,269משרד החינוך
.₪ 24,081,030
סה"כ:
תב"ר  – 1392הפחתה:
שיקום תשתיות "עוטף עזה"
מטרה:
₪ 745,000
הסכום הקודם:
סכום ההפחתה - ₪ (45,000) :השתתפות אור הנר
.₪ 700,000
סה"כ:
הערה :שולם ישירות ע"י הקבוץ.
תב"ר :1479
מטרה :התקנת מדי מים ושיפור צנרת באיבים
סכום - ₪ 60,000 :קרן שיקום מים במועצה.
תב"ר :1480
מטרה :מוזיאון תפוחי
מימון- ₪ 54,000 :
- ₪ 100,000
- ₪ 100,000
- ₪ 50,000
- ₪ 50,000
סה"כ.₪ 354,000 :

אדמה בנחל עוז
משרד החקלאות
החטיבה להתיישבות
מועצת הצמחים
ארגון מגדלי ירקות
מועצה )מתוך הלוואה חדשה -תב"ר (1483

תב"ר :1481
מטרה :שיפוץ וציוד מועדון זקנים במפלסים
מימון - ₪ 32,500 :משרד הרווחה
 - ₪ 10,834השתתפות קבוץ מפלסים
סה"כ.₪ 43,334 :
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תב"ר :1482
מטרה :עירוב ביכיני
מימון - ₪ 43,000 :קרן שירותי דת
 - ₪ 20,000קרן ועד מקומי
 - ₪ 20,000השתתפות מושב יכיני
סה"כ.₪ 83,000 :
הערה :ביצוע באחריות מח' ההנדסה של המועצה.
תב"ר :1483
מטרה :פיתוח כללי בהתאם לטבלה המצ"ב
מימון :הלוואת פיתוח
סכום) ₪ 2,150,000 :בהתאם להחלטה לעיל(.
כל סעיפי ה"שונות" אושרו.

___________
אלון שוסטר
ראש המועצה

_____________
אליהו סגל
מזכיר המועצה
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