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לשכת מנכ"ל המועצה
פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  8/15מיום :14.10.15
הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים.

.2

דו"ח ביקורת מפורט:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
מוזמן :עלי דבסן ,מבקר המועצה.
עלי:

מדי שנה אנו מקבלים את הדו"ח משרד הפנים ,שהגיעה השנה
באיחור .מציג את הדו"ח לשנת ( 2014מצ"ב).
הדו"ח הוא חיובי ביותר .בפרק ב' המציג את ממצאי הביקורת ,נמצא
כי לא נמצאו ליקויים מהותיים חדשים .ממצא חריג זה מעיד על
עבודה מנהלתית סדורה ואיכותית של המערכת כולה .יש בכך
המשכיות למגמת ירידה בליקויים בשנים האחרונות.
בפרק ג' ,בו מתואר מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות ,נמצאו
 4ליקויים ,מהם תוקנו שלושה .התיקון הרביעי הוא בפועל בלתי ניתן
לתיקון (סגירת כל התב"רים) .סוכם בתיאום עם הגזבר לצמצם
ככל הניתן את התב"רים בהם לא הייתה תנועה.
הדו"ח נדון בועדת הביקורת.

שמעון:

סגירת התב"רים היא לרוב פונקציה של קצב הביצוע ,או אישור
החשבונות על ידי המשרדים הממשלתיים.

עודד:

בעקבות הממצא של אפס ליקויים ,ההנהלה הפעילה כנסה את
עובדי המנהלה וברכה אותם על ההישג.

הוחלט:
9-15-2

לאשר את דו"ח הביקורת המפורט לשנת .2014
אושר ללא מתנגדים.

.3

נוהל הנצחה – סיכום עבודת ועדת אד-הוק:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
עודד:

לפני מספר חודשים המליאה החליטה על הקמת ועדת אד-הוק,
שתגיש המלצות למדיניות ונוהל בתחום ההנצחה .זאת על מנת
לקבל החלטות על בסיס תפיסה וקריטריונים מוסכמים .הועדה,
שהרכבה הוא :אברהם שנפלד ,אליהו סגל ,חזי עינת ונגה גולסט,
נפגשה מספר פעמים .הועדה פגשה גם אנשים שהנציחו את
יקיריהם .על בסיס כל אלה ,הועדה גיבשה מסגרת מוצעת למדיניות
ונוהל לטיפול בפניות (מצ"ב) .הועדה מציעה שתוקם ועדת קבע,
שתוביל את הטיפול בנושא.
מודה לחברי הועדה על ההירתמות ועל העבודה הטובה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
על סמך עבודת ועדת אד-הוק ,נעשתה פנייה למספר תושבים
לשמש כחברי ועדת קבע .הרכב ועדת הקבע המוצע :ד"ר נחמי פז -
כפר עזה (יו"ר) ,אבי קדוש  -ניר עם ,יונתן שטרסברג – ארז ,ד"ר נגה
גולסט – מפלסים.
ליאור:

צריכה להיות התייחסות גם לגורמים/אישיים חיצוניים שפונים
להנצחה באזור (לדוגמא :חללי צה"ל).

אופיר:

שמדובר

לדעת

כשמדובר באירועים מתמשכים ,היוזם צריך
בהתחייבות ל 10-שנים ,כולל מקור כספי מתאים.
כשמדובר בהנצחה פיזית – צריך שיהיה ברור מהם המקורות
הכספיים ל 10-השנים הבאות.

הוחלט:

9-15-3

 .1המליאה מודה לחברי ועדת אד-הוק על העבודה המקיפה
והמקצועית.
 .2לאשר את המדיניות והנוהל בנושא ההנצחה ,בתוספת
ההערות שעלו בדיון.
 .3לאשר את הרכב ועדת ההנהלה :ד"ר נחמי פז (יו"ר) ,אבי
קדוש ,יונתן שטרסברג ,ד"ר נגה גולסט.
אושר ללא מתנגדים.

.4

דו"חות כספיים:
)1

דו"ח רבעוני לשנת  2015לתקופה :רבעון  2לשנת 2015
שמעון:

מציג את הדו"ח רבעוני לשנת  2015לתקופה :רבעון  2לשנת
 .2015דגשים:
הביצוע החצי שנתי הסתיים בגירעון של כ 315-אש"ח ,בעיקר
בשל עיכוב איכלוס ב"ספירים שגרר ירידה בגביית ארנונה ביחס
לתחזית ,וגידול בהוצאות הסעת תלמידים.

איציק:

מבקש להבין את מערך הקבלנים באזור.

עודד:

בגלל הנסיבות ,אנו נאלצים לעבוד מול  2קבלנים הפועלים
באזור ,עם רמת שירות ירודה .המועצה מפעילה בימים האחרונים
מערך של בקרה אחר ההסעות ,שמביא בינתיים לשיפור
בהתנהלות.

הוחלט:
9-15-4/1

לאשר את דו"ח הרבעוני לשנת  2015לתקופה :רבעון  2לשנת
.2015
אושר ללא מתנגדים.
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דו"ח כספי מבוקר לשנת 2014

)2

שמעון:

מציג את הדו"ח לשנת ( 2014מצ"ב) .כללית ,שנת  2014הייתה
טובה יותר ממה שחזינו .ההכנסות גדלו בכ 1.17-מיליון  .₪העודף
היה כ 415-אש"ח והעודף המצטבר כ 117-אש"ח.

הוחלט:
9-15-4/2

.5

לאשר את דו"ח הכספי המבוקר לשנת .2014
אושר ללא מתנגדים.

שונות:
)1

עדכון תקנון עמותת תיירות לקידום התיירות שקמה בשור
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
עודד:

הוחלט:
9-15-5/1

לפני מספר חודשים אישרנו במליאה נוסח מתוקן לתקנון
העמותה .רשם העמותות העביר מספר הערות לתיקון .מציג את
ההערות (מצ"ב).
לאשר את תיקון תקנון העמותה לקידום התיירות שקמה בשור
על בסיס הערות רשם העמותות.
אושר ללא מתנגדים.

)2

הועדה לשימור אתרים – עדכון הרכב
עודד:

הועדה לשימור אתרים החליטה בפגישה האחרונה להגדיר 8
אתרים באזור לשימור .בבדיקה שנעשתה התברר שעלינו
להשלים את הרכב הועדה.

אופיר:

מבקש לדעת מה משמעות ההחלטה על שימור אתרים באזור.

עודד:

להחלטה יש משמעות ציבורית ומשמעות סטטוטורית .עם זאת,
אין בכך לקיחת אחריות תקציבית על האתרים.

אופיר:

צריך לשים לב שלא נפעל בניגוד לרצון וצרכי הקבוץ .חשוב
שיהיה מנגנון לשינוי ההחלטה במקרה צורך.

עודד:

לצורך השלמת הרכב הועדה ,מוצע למנות חברים נוספים:
עודד פלוט – כעובד רשות הבקי בענייני תכנון ובניה.
עופר יוגב – (המועצה לשימור אתרים) – כמי שמצוי בנושא מטעם
הרשות.
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הוחלט:
9-15-5/2

לאשר את צירוף החברי הבאים לועדה לשימור אתרים:
עודד פלוט ,מנכ"ל המועצה
עופר יוגב ,מנהל מרחב הדרום ,המועצה לשימור אתרים.
אושר ללא מתנגדים.

)3

רכב לסגן הגזבר ומנהל מחלקת הרכש
עודד:

בדיון שהתקיים בועדה למעקב ,נמצא כי המדיניות שהחליטה
המליאה בנושא – מיושמת.
אלעד שניר ,סגן הגזבר ,התקבל לעבודה לפני כחצי שנה ללא
רכב צמוד .לאחרונה אלעד פנה לקבל רכב ,ובבדיקה כלכלית
נמצא כי זה יביא לחסכון שנתי של כ 10-אש"ח .לאור התועלת
הכלכלית ובכירות המשרה ,ההנהלה הפעילה ממליצה להקצות
לאלעד רכב צמוד.

אריה:

כשקבלנו החלטות על מדיניות ,דווח שסגן הגזבר לא יקבל רכב.
אבל ,ברגע שיש תועלת כלכלית בהקצאת רכב ,זהו מהלך נכון.

יוסי:

לדעתו ,יש מקום להוריד עוד הרבה כלי רכב צמודים .עם זאת,
מסכים שלאור התועלת הכלכלית נכון להקצות במקרה זה רכב
צמוד.

ליאור:

במהלך החודשים האחרונים יש בהחלט יישום של ההחלטות
שלנו.

הוחלט:
9-15-5/3

לאשר רכב צמוד לסגן הגזבר ומנהל מחלקת הרכש.
אושר ללא מתנגדים.

)4

ביצוע קרן לעבודות פיתוח ליום 31.10.15
שמעון:

מציג את יתרות הקרן ליום ( 31.10.15מצ"ב).
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)5

תב"רים:
חדשים:
תב"ר  :1676מטרה:
מימון:
סה"כ:

מענקים לבניית בתי אגודה לנחל עוז
 - ₪ 4,200,000המשרד לפיתוח הנגב והגליל
₪ 4,200,000

תב"ר  :1678מטרה:
מימון:
סה"כ:

שיפוץ מבנה רב תכליתי ברוחמה
 - ₪ 500,000משרד הבינוי והשיכון
₪ 500,000

תב"ר  :1679מטרה:
מימון:
סה"כ:

שיפוץ מועדון נוער בברור חיל
 – 149,000משרד הבינוי והשיכון
₪ 149,000

תב"ר  :1680מטרה:
מימון:
סה"כ:

שיפוץ מועדון נוער בניר עם
 - ₪ 140,000משרד הבינוי והשיכון
₪ 140,000

תב"ר  :1681מטרה:
מימון:
סה"כ:

מימון מועצה לרכישת אוטובוס
 - ₪ 208,330מפעל הפיס
₪ 208,330

תב"ר  :1682מטרה:
מימון:
סה"כ:

החלפת גגות אסבסט במבני חינוך 2015
 - ₪ 335,000משרד הפנים
₪ 335,000

תב"ר  :1683מטרה:
מימון:
סה"כ:

דרך תאורה וגדר בדורות 2015
 – 440,000משרד הפנים
₪ 440,000

תב"ר  :1684מטרה:

הקמת גן ומגרש משחקים ברוחמה "גן לבנה"
2015
 - ₪ 250,000משרד הפנים
₪ 250,000

מימון:
סה"כ:
הקטנה:

תב"ר  :1566מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

השקעות בישובים מקרן פיתוח
₪ 133,141
 – 11,258קרן פיתוח
₪ 121,883
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תב"ר  :1599מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

מצ'ינג לתקציבי מדינה
₪ 108,753
 - ₪ 8,902העברה לתב"ר 1556
₪ 99,851

תב"ר  :1617מטרה:

הרשאות בישובים ומצ'ינג לתקציבי מדינה
בישובים
₪ 997,158
( - ₪ )38,000העברה לתב"ר 1643
( - ₪ )31,450העברה לתב"ר 1644
( - ₪ )10,300העברה לתב"ר 1645
( - ₪ )22,780העברה לתב"ר 1959
₪ 894,628

סכום קודם:
סכום ההקטנה:

סה"כ:
הגדלה:
תב"ר  :1437מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

מגרש ספורט במתחם יכיני
₪ 260,000
 - ₪ 11,258קרן פיתוח
₪ 271,258

תב"ר  :1520מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:

הקמת מעונות יום בישובים
₪ 14,339,797
 - ₪ 120,000משרד הבינוי והשיכון עבור
אור הנר.
₪ 14,459,797

תב"ר  :1551מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

תכנון תב"ע חץ שחור
₪ 30,000
 - ₪ 4,001קרן פיתוח
₪ 34,001

תב"ר  :1556מטרה:

הסרה והחלפה גג אסבסט באולם ספורט
ישן בק .החינוך
₪ 216,000
 - ₪ 8,902העברה מתב"ר 1599
₪ 224,902

סה"כ:

סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:
תב"ר  :1565מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

שיקום דרך בטחון בגבים
₪ 143,899
 - ₪ 1,231קרן פיתוח – גרעון סופי
₪ 145,130

תב"ר  :1575מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

תכנון כללי
₪ 100,000
 - ₪ 13,068קרן פיתוח – גרעון סופי
₪ 113,068
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לשכת מנכ"ל המועצה
תב"ר  :1592מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

מדידות ארנונה
₪ 150,000
- ₪ 150,000משרד הפנים
₪ 300,000

תב"ר  :1622מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

מגוניות קרן היסוד
₪ 2,500,000
 - ₪ 350,000קרן היסוד
₪ 2,850,000

תב"ר  :1643מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:

מיגון מועדוניות קבוץ כפר עזה
₪ 130,000
 - ₪ 392,000משרד הרווחה
 - ₪ 38,000העברה מתב"ר1617
₪ 560,000

תב"ר  :1644מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:

מיגון מועדון קבוץ מפלסים
₪ 170,000
 - ₪ 470,050משרד הרווחה
 - ₪ 31,450העברה מתב"ר 1617
₪ 671,500

תב"ר  :1645מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:

מיגון מועדון קבוץ נחל עוז
₪ 140,000
 - ₪ 350,700משרד הרווחה
 - ₪ 10,300העברה מתב"ר 1617
₪ 501,000

תב"ר  :1650מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

שיקום חניות ודרכי גישה למוסדות חינוך
₪ 200,000
 - ₪ 125,000משרד הפנים
₪ 325,000

תב"ר  :1659מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

שיפוץ מגרש כדורגל
₪ 132,000
 - ₪ 22,780העברה מתב"ר 1617
₪ 154,780

סה"כ:

סה"כ:

סה"כ:

ניר:

חשוב מאוד שחברי המליאה יהיו מעורבים או לפחות מיודעים
על כל פרויקט שקורה בישובים שלהם.

עודד:

מסכים עם האמירה .למועצה יש אחריות לכתב את חברי
המליאה לגבי פרויקטים משמעותיים בישוביהם ובמקביל
חשוב שחברי המליאה יהיו בקשר שוטף עם המנהלים
בישובים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
אלון:

אנשי המועצה רואים עצמם שותפים לסייע ליצירת הקשר בין
חברי המליאה להנהלות הישובים.

הוחלט:
9-15-5/5

לאשר את התב"רים.
אושר ללא מתנגדים.

שאילתא:
יוסי:

צריך לקיים דיון על תפיסת "מחזיק תיק" של חברי המליאה.

אלון:

הסוגיה תבחן בעתיד במסגרת ועדת ההנהלה.

רשם :עודד פלוט

אלון שוסטר
ראש המועצה

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה
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