לשכת מנכ"ל המועצה
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מיום 9.9.15
נוכחים:

אלון שוסטר
יצחק אמיתי (חקל'ה)
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בפתח הישיבה ,חברי המליאה הרימו כוסית לכבוד השנה החדשה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
פירוט הסעיפים
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  6/15מיום :2.8.15
הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים.

.2

.3

עדכונים:
)1

בתום הליך מכרז לבחירת יועץ משפטי למועצה ,נבחרה לתפקיד עו"ד רמה
לשם ממשרד "לשם פריד" .רמה מלווה את המועצה בתחום הייעוץ המשפטי
מזה שנים רבות והיא הוכיחה מקצועיות רבה ומחויבות למועצה ולצרכיה.

)2

בעקבות הערת ביקורת בעמותת "ארנון" לגבי העסקתה של גייסת משאבים,
הוחלט לבטל את המשרה ב"ארנון" ובמקביל לצאת למכרז על גיוס משאבים
במסגרת העמותה לפיתוח שירותים חברתיים (המרכז ההידרותרפי).

)3

שנת הלימודים נפתחה כסדרה ,לא מעט בזכות ההיערכות הסדורה בקיץ של
כל זרועות המועצה ובתי הספר .היו מספר תקלות בהסעות ע"י קבלנים ,הן
מטופלות ע"י מחלקת התחבורה בשיתוף עם מח' הרכש.

דוחות כספיים של התאגידים:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
שמעון:

הוחלט:

7-15-3

על שולחן המליאה מונחים דוחות התאגידים העירוניים לשנת 2014
כדלקמן:
ארנון – עמותה לחינוך ,אמנות ,תרבות וספורט (ע"ר).
האגודה לקידום הספורט בשער הנגב (ע"ר).
העמותה לפיתוח שירותים חברתיים בשער הנגב (ע"ר).
החברה לפיתוח שער הנגב בע"מ.
העמותה לקידום התיירות במרחב שקמה-בשור (ע"ר)
פארק תעשיות ספירים בע"מ.
נכון לסוף שנת  2014מצבם של כל התאגידים יציב ,ללא גרעונות
משמעותיים.
המליאה רשמה בפניה את הדין וחשבון השנתי ל2014-
שהוצג ע"י גזבר המועצה ,עפ"י סעיף  5לצו העיריות (הקמת
תאגידים) בתאגידים הבאים:
ארנון – עמותה לחינוך ,אמנות ,תרבות וספורט (ע"ר).
האגודה לקידום הספורט בשער הנגב (ע"ר).
העמותה לפיתוח שירותים חברתיים בשער הנגב (ע"ר).
החברה לפיתוח שער הנגב בע"מ.
העמותה לקידום התיירות במרחב שקמה-בשור (ע"ר)
פארק תעשיות ספירים בע"מ.
אושר ללא מתנגדים.

איבים ,אור הנר ,ארז ,ברור חיל ,גבים ,דורות ,יכיני ,כפר עזה ,נחל עוז ,מפלסים ,ניר עם ,רוחמה ,חוות שיקמים
SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL
מועצה אזורית שער הנגב
טל' Tel: 6806205-8-972 :פקס'DOAR NA CHOF ASHKELON 78100 6806220-8-972 :
ד.נ .חוף אשקלון 78100
e.mail: adasa@sng.org.il
www.sng.org.il
2

לשכת מנכ"ל המועצה
.4

תבחינים לתמיכה לשנת :2015
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
עודד:

הועדה לתמיכות דנה בתבחינים לתמיכות לקראת שנת  2016והגיעה
למסקנה שיש לשמר את אותם תבחינים משנת .2015
מציג את מסגרת התבחינים המוצעת לשנת ( 2016מצ"ב).

הוחלט:
7-15-4

מאשרים את התבחינים לתמיכה לשנת  2016שהוצעו ע"י הועדה
לתמיכות.
אושר ללא מתנגדים.

.5

שונות:
)1

מינוי נציגים בהנהלות תאגידים
עודד :בהמשך למהלך הסדרת החברים בהנהלות התאגידים שהוצג בישיבה
הקודמת ,אנו נדרשים לאשר היום חברים בשתי הנהלות :עמותת
"ארנון" (מתנ"ס) ואשכול נגב מערבי.
מציג את המועמדים אותם יש לאשר.

הוחלט:

7-15-5/1

למנות את החברים הבאים להנהלות תאגידים:
 עמותת "ארנון" :אריה רייבי – נבחר ציבור
אורי מלול – עובד רשות
יעל רז לחייני – נציגת ציבור
 אשכול נגב מערבי :רעות ווקס – נציגת ציבור
אושר ללא מתנגדים.

)2

אישור הסכמים – א.ב .תכנון
שמעון:

מציג את נוסח ההסכם בין המועצה לחברת "א.ב .תכנון",
שנבחרה במכרז לתכנן את בית הספר היסודי החדש (מצ"ב).
המתכננת מטעם החברה היא לידיה מודלבסקי.

אופיר:

מבקש לדעת מי מוביל את הפרויקט.

עודד:

הפרויקט מובל ע"י דניאל סנרמן ואריה חודרה .בהמשך תהיה
הגדרה של האחריות לנושא בין אריה חודרה לאורי מלול.

שמעון:

צבי לינזן ישמש כפרויקטור מטעם מחלקת הנדסה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
אופיר:

חשוב שיהיה צוות מיומן שמוביל את הפרויקט .כדאי ללמוד
מהצלחות העבר ,כמו בי"ס התיכון.

הוחלט:
7-15-5/2

לאשר את ההסכם בין המועצה לבין א.ב .תכנון.
אושר ללא מתנגדים.

)3

תב"רים:
תב"ר  :1615מטרה" :שיפוץ מבני ציבור וספורט בכפר עזה"
שמעון

קיבוץ כפר עזה מבקש לנצל חלק מהסכום לתכנון תשתיות
ציבוריות וביצוען.

הוחלט:
7-15-5/3

לתקן את שם תב"ר  1615ל"שיפוץ והצטיידות מבני תרבות
וספורט ותכנון תשתיות ציבוריות וביצוען"
אושר ללא מתנגדים.

הקמת מלתחות בקרית החינוך:
שמעון :אנו נדרשים על ידי ההתאחדות להקים מלתחות ליד מגרש
הכדורגל ,כתנאי לפתיחת עונת המשחקים הבאה .פנינו לטוטו ,אך
הדיון יתקיים רק בנובמבר .נמסר מהטוטו שלא תהיה בעיית
רטרואקטיביות .מבקש לאשר להשתמש בינתיים בתקציב בינוי
מבני מועצה בתב"רים  1619ו 1660-לתקצוב פרוייקט זה ,עד
לקבלת כספי הטוטו ,ככל שיתקבלו.
הוחלט:
7-15-5/3

מאשרים להשתמש בתב"רים  1619ו 1660-להקמת מלתחות ליד
מגרש הכדורגל בקרית החינוך עד לקבלת הכסף מהטוטו ,ככל
שיתקבל.
אושר ללא מתנגדים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הגדלה
תב"ר :1664

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

מתקני פנאי ונופש בברור חיל
₪ 225,000
 - ₪ 175,000קבוץ ברור חיל
₪ 400,000

חדש
תב"ר :1672

מטרה:
מימון:
סה"כ:

רכש רכב בטחון בישוב איבים
 - ₪ 150,000משרד הפנים
₪ 150,000

הוחלט:
7-15-5/3

מאשרים את תב"רים  1664ו.1672-
אושר ללא מתנגדים.

רשם :עודד פלוט

אלון שוסטר
ראש המועצה

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה
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