לשכת מנכ"ל המועצה
י"ב אלול תשע"ז
 03ספטמבר 2017
(מליאה) – 1-1

סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 9/17
מיום 28.8.17
נוכחים:

אלון שוסטר
יוסי קרן
בטי גברי
איציק חסון
לארי טרנטו
ליאור ניסקי
אופיר ליבשטיין

-

חסרים:

יצחק אמיתי (חקל'ה)
איתן כביר
ניר בן אשר
עידו ביידר
אריה רייבי

-

ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל
נציגת ניר עם
נציג גבים
נציג נחל עוז
נציג רוחמה
נציג כפר עזה
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג

ארז
מפלסים
דורות
אור הנר
יכיני

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
עודד פלוט
שמעון קרן צבי
עלי דבסן

 מנכ"ל המועצה גזבר המועצה -מבקר פנים

סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  8/17מיום .31.7.17

.2

עדכונים.

.3

משאבי אנוש – הצגת התחום מאז התחלת הפעלת מערך מש"א.

.4

תקן רב המועצה.

.5

שונות.

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים
מועצה אזורית שער הנגב ד.נ .חוף אשקלון 78100

SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל' | Tel:972-8-6806205 :פקס | Fax 972-8-6806220 :דוא"ל | Email: adasa@sng.org.il l :אתרWeb: www.sng.org.il :

1

לשכת מנכ"ל המועצה
פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  8/17מיום :31.7.17
הסיכום אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים :
 ) 1רפרנט גזברות (זמני)
כיוון שמדובר בשלב זה במשרה זמנית ,הרפרנט יועסק ע"י חברת כ"א.
נבחר לתפקיד לאון בן אריה (אור הנר)  ,שיעבוד בהיקף  60%משרה.
 ) 2ועדת גבולות
המועצה קיבלה זימון להתייצב בפני הועדה ,על בסיס פניה של שדרות.
אנו מכינים את תגובתנו בסיוע אנשי מקצוע .המועצה פועלת בשיתוף עם
הישובים שיש פניה לגבי שטחים שלהם .הישובים מוזמנים בעצמם לועדה.
תגובת המועצה תוצג בישיבת המליאה הבאה
 ) 3יום מרוכז בנושא תקציב בהשתתפות מנהלי קהילה
על  -פי בקשת מנהלי הקהילה ,נערך יום מרוכז שיוקדש להעמקת ההכרות
עם התקציב ולימוד הצרכים של הישובים .חברי המליאה מוזמנים
להשתתף במפגש שיערך ב . 15.11.17 -
 ) 4תשלומי הורים (בתי הספר)
המועצה ,הנהלות בתי הספר ופורומי ההורים הגיעו להסכמות על גובה תשלומי
ההורים.

.3

משאבי אנוש – הצגת התחום מאז התחלת הפעלת מערך מש"א :
מוזמנת :קרן רוזן ,מנהלת מש"א.
קרן:

מציגה את עצמה ואת הרקע המקצועי שלה.
מציגה באמצעות מצגת את הליך כניסתה לעבודה ,הכולל:
 ייעוד ומטרות משאבי אנוש. מה היא למדה על הארגון. תפיסת העבודה שלה. מהלכים וצעדים שבוצעו עד כה. -כיוונים להמשך.

עודד:

הכניסה של קרן היתה על בסיס התשתית שנבנתה בשנים האחרונות
יחד עם תגית .שמח על כך שיש לנו היום מערכת ראויה ומקצועית
בראשותה של קרן ,שמובילה את תחום משאבי האנוש הן בראיה רחבה
והן בטיפול שוטף בפרטים.

ליאור:

חשוב להפיץ את המשרות של המועצה בערוצי התקשורת הפנימיים
בישובים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
אלון:
.4

מברך את קרן על הכניסה המוצלחת לתפקיד ,זהו נדבך חשוב בהמשך
פיתוח של תחום משאבי האנוש במועצה.

תקן רב המועצה:
אלון:

עודד:

מציג את השתלשלות האירועים עד כה ,כולל שני מכרזים שלא צלחו
לבחירת רב מועצה .לאחרונה מנכ"ל משרד המשרד לשירותי דת הודיע
על ביטול התקן .לפיכך ,מוצע להתקשר עם המועצה הדתית שדות נגב
לקבלת שירותי דת .המהלך מוסכם עם ראש המועצה האזורית שדות
נגב.
מציג טיוטת סיכום עם המועצה הדתית שדות נגב ,המגדיר את השירותים
ששער הנגב תקבל ואת מתכונת ההתקשרות .לאחר אישור המליאה
יגובש הסכם משפטי ,שיועבר לאישור המשרד לשירותי דת.

הוחלט:
9-17-4

לאשר התקשרות עם המועצה הדתית שדות נגב לקבלת
שירותי דת על בסיס הסיכום שהושג בין שתי המועצות.
אושר ללא מתנגדים.

.5

שונות:
 )1גמר התחשבנות כפר יוצרים
עודד:

כפר יוצרים ,שהוקם בברור חיל במטרה להשאיר באזור בוגרים
ממכללת ספיר ,הוא מיזם מועצתי-ישובי .לאורך השנים היו הוצאות
שונות של הקבוץ שיש להסדיר את ההחזר עבורן.
מוצע לשלם לקבוץ החזרים בגין אגרת הבניה והיטל ההשבחה
שהושת על הקבוץ.

שמעון:

מציג את האופן בו יושלמו הכספים.

הוחלט:
9-17-5/1

לאשר להעביר לברור חיל החזרים בגין כפר יוצרים בהיקף
כ ₪ 32,000-עבור הוצאות בגין אגרת בניה והחלק שהקבוץ
חויב מתוך היטל השבחה.
אושר ללא מתנגדים.
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 )2הסמכת ממונה על הגביה ופקידת גביה
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון:

לצורך ביצוע הליכי גביה מנהליים של ארנונה כללית ותשלומי
חובה ,המועצה נדרשת למנות ממונה על הגביה ופקידת גביה.
מוצע למנות את גזבר המועצה ומזכירתו לתפקידים אלה.
מציג חוות דעת של היועצת המשפטית שניתן למנות את הגזבר
ומזכירת הגזבר לתפקידים אלה.

הוחלט:

9-17-5/2

למנות את גזבר המועצה ,שמעון קרן צבי ,לתפקיד ממונה
על הגביה לפי פקודת המיסים (גביה) ,ולמנות את מזכירת
גזבר המועצה ,הדס לוי ,כפקידת גביה לפי פקודת המיסים
(גביה).
אושר ללא מתנגדים.

 )3החלפת מורשה חתימה בחשבון תשלומי ההורים וניהול העצמי ביסודי
עודד:

בעקבות בחירתה של שלומציון כהן למנהלת בית ספר היסודי
וחילופי סגניות המנהלת ,אנו נדרשים להחליף את מורשה החתימה
בשני חשבונות הבנק של בית הספר היסודי – ניהול עצמי ותשלומי
הורים.

הוחלט:

9-17-5/3

לאשר את מורשה החתימה בחשבון בנק לניהול תשלומי
ההורים בביה"ס היסודי "שער הנגב":
שלומציון כהן -ת.ז ,024804114 .שרית קורן -ת.ז.
 ,022663769לבנת קוץ -ת.ז.025595877 .
חתימתה של שלומציון ,ביחד עם חתימתה שרית קורן
או לבנת קוץ ,יחייבו את חשבונות ניהול תשלומי ההורים
לכל דבר וענין.
אושר ללא מתנגדים.
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 )4החלת תעריפי הולכת ביוב קבוץ דורות
שמעון:

עם ההתחברות של קבוץ דורות למט"ש האזורי המרכזי ,יש להחיל
עליהם את תעריפי ההולכה.

הוחלט:
9-17-5/4

להחיל את תעריפי הולכת הביוב הרשותיים על קבוץ דורות.

אושר ללא מתנגדים.
 )5הצטיידות למעון בדורות
אלון:

הנושא עלה בעקבות שאילתא של ניר בן אשר באחת המליאות.
בעקבות "צוק איתן" חולקו תרומות להצטיידות במעונות בישובים
לפי הנתונים שהיו קיימים אז .המידע הועבר לישובים .דורות
מבקשים לחלק מחדש את התקציבים או לחילופין לתקצב את
המעון החסר.

יוסי:

בשלושת הישובים העורפיים ,ההורים אינם מקבלים היום הנחות.
המועצה צריכה לשקול לתמוך בהם.

ליאור:

מציע לאמוד את היקף הבעיה בישובים העורפיים.

איציק:

לא נכון שהמועצה תממן את סבסוד החינוך מעבר למה שהמדינה
מסבסדת.

שמעון:

יש הבדל בין סיוע להורים לבין סיוע לישובים בבעיות מערכתיות.

הוחלט:
.1
9-17-5/5

.2

לאשר השתתפות חריגה של המועצה בהצטיידות
במעון דורות בהיקף של עד  30אש"ח.
לבחון אם יש צרכים מיוחדים בחינוך בישובי העורף,
הנובעים מהפער בינם לבין הישובים הקדמיים.
אושר ללא מתנגדים.
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 )6גינון יכיני – הגדלת תקציב
עודד:

בשנים האחרונות הגינון ביכיני טופל באמצעות קבלן על בסיס
מכרז בהיקף  72אש"ח בשנה .לפני  4חודשים פג תוקף ההסכם
ויצאנו למכרז שהוספנו בו מספר אתרים לטיפול לפי דרישת יכיני.
בתוך המכרז הוכנס גם הגיזום ,שעד היום תוקצב ממקורות נוספים
מעבר למכרז .הוגשה רק הצעה אחת שהיתה יקרה ,והמכרז "נפל".
מוצע להגדיל את מסגרת התקציב השנתי ל 100-אש"ח.

אופיר:

האם יש תחזית להתייצבות ביכיני ,שתאפשר לפעול מול המושב
כמו שאנו פועלים מול הקבוצים?

אלון:

במשך שנים נעשתה התקדמות בהתנהלות במושב .בעת האחרונה
המושב מתמודד עם קשיים כלכליים ,שמקשים על התייצבות
בתחום הכספי.

עודד:

בגלל השוני בניהול ובמבנה הארגוני במושב ,יש צורך להתייחס
אליו אחרת מהקבוצים .זה בא לידי ביטוי הן בסל השירותים והן
בהיקפם.

הוחלט:
9-17-5/6

להגדיל את מסגרת התקציב השנתית לגינון ביכיני
ל 100-אש"ח.
אושר ללא מתנגדים.

 )7מינוי פקח לאכיפה ויישום חוקי העזר ובכלל זה עמדת רכב וחנייתו (תשכ"ה-
)1965
עודד:

עם התקדמות האישור חוקי העזר ,אנו נדרשים להסמיך פורמאלית
את פקח המועצה.

הוחלט:
9-17-5/7

למנות את רחמים גוזי כפקח לאכיפת ויישום חוקי העזר
ובכלל זה העמדת רכב וחנייתו (תשכ"ה.)1965-
אושר ללא מתנגדים.
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 )8קליטת עובד זמני לגינון
עודד:

לקראת סוף השנה נקיים דיון על מצב כ"א בגינון ובתברואה.
בינתיים אנו נדרשים לקלוט עובד זמני לפרק זמן קצוב.

הוחלט:
לאשר העסקת עובד זמני בגינון לתקופה של  3חודשים.

9-17-5/8

אושר ללא מתנגדים.
 )9תקציב פיתוח – הגשה למשרד הפנים
שמעון:

מציג את טבלת האיזון המעודכנת ל .2017-עפ"י הטבלה ,עיקר
תקציבי הפיתוח יופנו לרוחמה ,דורות וברור חיל.
מציג מסגרת להקצאת תקציבי הפיתוח המוגשים למשרד הפנים
לצרכי הישובים ולצרכים מועצתיים-אזוריים בהיקף של 2,969
אש"ח.

הוחלט:
9-17-5/9

לאשר את המסגרת שהוצגה ע"י גזבר המועצה להקצאת
תקציבי פיתוח המוגשת למשרד הפנים.
אושר ללא מתנגדים.

 )10תב"רים
הגדלה
תב"ר :1675

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:

תשתיות יבילים
₪ 850,000
 - ₪ 202,700מימון
 - ₪ 156,800מימון
 - ₪ 143,600מימון
 - ₪ 108,500מימון
 - ₪ 102,000מימון
₪ 1,563,600

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

הוספת כיתת גן ברוחמה
₪ 1,065,136
 - ₪ 150,000העב' מתב"ר 1764
₪ 1,215,136

סה"כ:
תב"ר :1706

השתתפות
השתתפות
השתתפות
השתתפות
השתתפות

נחל עוז
ניר עם
גבים
ארז
כפר עזה
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לשכת מנכ"ל המועצה
תב"ר :1708

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

מכלי אצירה בעיקר למחזור זרם כתום
₪ 200,000
 - ₪ 9,771קרן פיתוח
₪ 209,771

תב"ר :1714

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

גן ילדים חדש בברור חיל
₪ 1,065,136
 - ₪ 150,000העב' מתב"ר 1764
₪ 1,215,136

תב"ר :1715

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

הקמת מערכת פוטו-וולטאית – מונה נטו
₪ 4,000,000
 - ₪ 1,156,300מ .להגנת הסביבה
₪ 5,156,300

הקטנה:
תב"ר :1762

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

מצ'ינג לתקציבי מדינה ואחרים
₪ 1,000,000
( - ₪ )50,000העב' לתב"ר 1779
₪ 950,000

תב"ר :1764

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:

גני ילדים ומעונות בישובים מצ'ינג
₪ 750,000
( - ₪ )150,000העב' לתב"ר 1706
( - ₪ )150,000העב' לתב"ר 1714
₪ 450,000

סה"כ:
חדשים
מטרה:

השלמת עבודות למגרשים במסגרת
פתמ"ר
 - ₪ 300,773מ .השיכון
₪ 300,773

תב"ר :1776

תב"ר :1777

מטרה:
מימון:
סה"כ:

שיקום שער חשמלי בכפר עזה
 - ₪ 75,231משהב"ט
₪ 75,231

תב"ר :1778

מטרה:

רכישת  3גרורי כיבוי אש – ברור חיל ,ניר
עם ,נחל עוז
 - ₪ 45,000מ .הפנים
 - ₪ 45,000משהב"ט
₪ 90,000

מימון:
סה"כ:

מימון:
סה"כ:
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לשכת מנכ"ל המועצה
תב"ר :1779

מטרה:
מימון:
סה"כ:

תב"ר :1780

אתר ראשונים ברוחמה
 - ₪ 50,000קק"ל
 - ₪ 50,000העב' מתב"ר 1762
 - ₪ 60,000השתת' קבוץ רוחמה
₪ 160,000

הכנת תוכנית אסטרטגית לישובי עוטף עזה
מטרה:
 - ₪ 700,000המשרד לפיתוח הפריפריה
מימון:
הנגב והגליל
₪ 700,000
סה"כ:
(עפ"י עדכון שנמסר במליאה מס' )7/17

הוחלט:
9-17-5/10

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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