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לשכת מנכ"ל המועצה
פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  6/17מיום :26.6.17
הסיכום אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים :
א .בחירת מנהלת בי"ס יסודי
במכרז שערך משרד החינוך נבחרה שלומציון כהן ,כמנהלת בית הספר היסודי.
שלומציון תושבת מפלסים ,בת יכיני ,שימשה בשנים האחרונות כאחת משתי
סגניות מנהלת בי"ס יסודי.
מליאת המועצה מודה לענת רגב ,המנהלת היוצאת ,על שירותה ארוך השנים
ומאחלת לשלומציון הצלחה בתפקיד.
ב .תרגיל סימולציה בחירום
בתחילת החודש נערך תרגיל סימולציה למערך החירום המועצתי ,בו תורגלה
התנהלות המועצה והישובים במצב בטחוני מורכב .השתתפו כ 70-איש
מהמועצה ,נציגי הצח"ים והרבש"צים מהישובים .בגמר התרגיל נציגי צה"ל
הגדירו את שער הנגב כמועצה במוכנות בטחונית גבוהה.
ג .הפעלת בי"ס של הקיץ
השנה לראשונה הופעל בית הספר של קיץ בקרית החינוך .משתתפים כ125-
ילדים מכיתות א'-ב'.
ד .תוכנית אסטרטגית לעוטף עזה
זהו אחד התוצרים מהחלטות הממשלה לתמיכה בעוטף בעקבות "צוק איתן".
הכוונה לגבש את אופני התמיכה והסיוע הממשלתיים בטווח הארוך .הוקצו לכך
 700אש"ח ונבחר פרויקטור שיוביל את התוכנית מטעם  4המועצות – בועז
קרצ'מר מקבוץ צאלים .ההתנהלות הכספית/מנהלתית תתבצע דרך שער הנגב.

.3

נוהל התקשרות עם יועצים:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
עודד:

הצורך בעדכון הנוהל הנוגע ליועצים בתחומים ה"רכים" (לא רכש
או הנדסה) הגיע משני כיוונים :הערכות להחמרה של הרגולציה
בתחום זה ,והרצון שלנו להסדיר ולפשט את הליכי ההתקשרות.
מציג את הנוהל המוצע ,הכולל  3דרגות ,המ גד י רות כמה הצעות
מחיר צריך לקבל ומי הגורם המקבל את ההחלטה.

לארי:

מי צריך לחתום על הזמנות רכש?

שמעון:

בהזמנות רכש – חותם הגזבר ומנהל רכש.
כשמדובר בחוזה – חותמים ראש המועצה/מנכ"ל וגזבר.

חקל'ה :כמה התקשרויות יש כיום בכל רמה?
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לשכת מנכ"ל המועצה
עודד:

לא יודע לציין מספרים .כללית ,ככל שהסכום גבוה – יש פחות
התקשרויות.

יוסי:

עובד עם הרבה ארגונים – בכולם החופש הניתן למנהלים הרבה יותר
מצומצם.

שמעון:

יש הבדל בכללים לגבי התקשרויות בערים ובמועצות האזוריות .צריך
לזכור שכיום יש פטור מוחלט וההליך מתבצע על בסיס אמון אישי.
ההצעה המובאת קרובה מאוד למודל הקבע המוצע ע"י המדינה.

אלון:

אין הצדקה שנעמיס על המנהלים שלנו עומס ביורוקרטי מעבר לנדרש.
יש לנו מספיק בטחונות מקצועיים.

ליאור:

מהתנסות מול ביקורת המדינה ,יודע שמחמירים בנושאים אלה .מציע:
א .להגביל את רמה א' עד .₪ 10,000
ב .ברמה ב' – לאפשר בחירה בהצעה יותר יקרה רק באישור הגזבר.

אריה:

חשוב שלא תהיה תקשורת רציפה עם יועץ ב"שיטת הפרוסות" – כלומר,
חלוקה של הפרויקט לסכומים קטנים.

הוחלט:

7-17-3

לאשר את הנוהל המוצע בשני תיקונים:
 )1תקרת רמה א' תוגבל ל.₪ 10,000-
 )2בחירה בהצעה יקרה יותר ברמה ב' דורשת אישור
בכתב של גזבר המועצה.
לאחר מספר חודשים של עבודה לפי הנוהל ,ייבדק אם
הוא נותן מענים טובים .אם יהיה צורך בעדכון – הוא יובא
לדיון במליאה.
אושר ללא מתנגדים.
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.4

תבחינים לתמיכות לשנת :2018
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
עודד:

מציג את המסגרת המוצעת לתבחינים ע"י הועדה המקצועית (מצ"ב).
השנה מוצע להוסיף סעיף ( ,)4.3המאפשר תמיכה גם בארגונים
שמשרדיהם אינם ממוקמים במועצה ,אך חלק גדול מהנהנים משרותיהם
הם תושבי המועצה.

ליאור:

מציע להוסיף לסעיף גם את תחום הדת.

הוחלט:
7-17-4

מאשרים את התבחינים לתמיכה לשנת  2018שהוצעו ע"י
הועדה לתמיכות ומוסיפים לסעיף  4.3את תחום הדת.
אושר ללא מתנגדים.

.5

זיכוי ישובים בגין גביה מרוכזת:
שמעון:

אנו גובים היום ארנונה ממגורים בקבוצים באופן מרוכז (מלבד מתושבים
הפונים לשלם בנפרד) .עם תהליכי ההפרטה ,הדברים נעשו יותר
מורכבים ,אך אנו עדיין מעוניינים לשמר את הגביה המרוכזת .כדי לתת
לישובים פיצוי ,מציע לתת להם תשלום בהיקף  1.7%מהיקף הגביה.
התשלום מיועד למערכת היישובית ,כי היא זו שמבצעת את העבודה.
סה"כ מדובר ב 140-150-אש"ח בשנה לכלל הישובים.

חקל'ה :מדוע לא להחיל את ההחזר גם על תאגידים בישובים?
אלון:

העבודה מול התאגידים המעטים לא חוסכת לנו כמעט עבודה ,ולכן לא
מצדיקה את התשלום.

ניר:

מבקש לקבל הסברים על אופן החיוב.

שמעון:

כלי הבקרה שיש לנו הם סקרים המתבצעים מעת לעת והדיווחים
המפורטים המתקבלים באופן שוטף.

הוחלט:
7-17-5

לאשר את המודל המוצע ע"י הגזבר לזיכוי לישובים בגין
גביה מרוכזת של ארנונה ביתית.
אושר ללא מתנגדים.
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.6

שונות:
)1

החלת החלטות בנושא תקורות מפרויקטים הנדסיים
אלון:

)2

)3

)4

אחד התוצרים של תהליך הבחינה בתחום ההנדסה הוא הצעה
להגדיל את התקורות מפרויקטיים הנדסיים .ההצעה תובא
במסגרת הדיון המסכם של התהליך .מבקש להבהיר שאם וכאשר
תתקבל החלטה ,היא תיושם גם לגבי פרויקטים שיחתמו מעתה.

שאילתא
יוסי

מציג פניה שהמועצה תשתתף בקמפיין הציבורי להסדרת צומת
גבים בהיקף של  ,₪ 5,000כפי שגייסו ההורים ואגודת הסטודנטים.

אלון:

נבדוק את הפניה .אנו פועלים מול משרד התחבורה ונת"י ,וכל סיוע
ציבורי הוא חיובי.

שאילתא
חקל'ה:

במסגרת תוכנית התמיכה ב"עוטף עזה" ,הוקצו לחלק מהישובים
מבנים יבילים ,שהיו צריכים להגיע באוקטובר  .2016בהתאם לזה,
קבוץ ארז קלט משפחות .עד היום המבנים לא הגיעו וזה גורם
לבעיות קשות מול משפחות בישוב .מבקש לבדוק את כל התהליך
שהביא למצב הזה.

אלון:

בנסיבות המורכבות ויחסית לרשויות אחרות אנו עובדים בצורה
סבירה .עם זאת ,אנו פועלים ככל הניתן על מנת לזרז את זה.

שאילתא
ניר:

איך התקבלה ההחלטה על חלוקת תקציב בין הישובים להצטיידות
במעונות יום?

אלון:

הנושא ייבדק ותועבר תשובה.
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)5

תב"רים
הגדלה
תב"ר :1480

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

מרכז מבקרים לגידול תפו"א וירקות בנגב
₪ 1,914,000
 - ₪ 500,000משרד החקלאות
₪ 2,414,000

תב"ר :1712

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

הקמת גן בגבים
₪ 1,706,165
 - ₪מפעל הפיס
35,424
₪ 1,741,589

הוחלט:
7-17-6/5

המליאה מאשרת את התב"רים שהוצגו.
אושר פה אחד.

רשם :עודד פלוט

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה

אלון שוסטר
ראש המועצה
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