לשכת מנכ"ל המועצה
י"ב חשון תשע"ח
 01נובמבר 2017
(מליאה) – 1-1

סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 11/17
מיום 26.10.17
נוכחים:

אלון שוסטר
יצחק אמיתי (חקל'ה)
יוסי קרן
אופיר ליבשטיין
לארי טרנטו
בטי גברי

-

חסרים:

ניר בן אשר
איתן כביר
איציק חסון
אריה רייבי
ליאור ניסקי
עדו ביידר

-

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

דורות
מפלסים
גבים
יכיני
רוחמה
אור הנר

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
עודד פלוט
שמעון קרן צבי
יואב גלבוצקי

•

 מנכ"ל המועצה גזבר המועצה -חשב/מנהלן קרית החינוך

כיוון שבמועד הנקוב לא היה הקוורום הנדרש ,תחילת הישיבה נדחתה בשעה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  10/17מיום .25.9.17

.2

ועדת גבולות שדרות -שער הנגב  -עדכון.

.3

תוצרי התהליך האסטרטגי בהנדסה.

.4

שינויים בעדכוני תקציב . 2017

.5

יעדי המועצה לשנת . 2018

.6

קול קורא חברה וקליטה  -החטיבה להתיישבות .

.7

שונות:
 )1מינוי נציגי ציבור להנהלות תאגידים.
 )2תב"רים.

פירוט הסעיפים:
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  10/17מיום :25.9.17
אושר ללא מתנגדים.

.2

ועדת גבולות שדרות  -שער הנגב – עדכון :
אלון:

.3

בשבוע שעבר נערכה הפגישה הראשונה של הועדה הגאוגרפית
לעניין הגבולות .מציג את המפות שהוגשו ע"י שדרות וע"י שער הנגב
ואת עיקרי הדיון שהתקיים .מבהיר שההחלטות על עמדת שער
הנגב יתקבלו במליאה.

תוצרי התהליך האסטרטגי בהנדסה :
מוזמנים  :אדר' דניאל סנרמן ,מהנדס המועצה
נפתלי לדר ,יועץ ארגוני
אלון:

לפני כשנה וחצי זיהינו צורך לבצע אבחון מקיף של ההתנהלות שלנו
בתחו מי ההנדסה והפיתוח הכלכלי והחלטנו על ביצוע תהליך
אסטרטגי בנושא .היום מובאים לאישור תוצרי התהליך.

עודד:

התהליך הובל ע"י ועדת היגוי ,שהוקמה ע"י המליאה .הועדה אשרה
מ סגרת שגובשה ,ועל פי הנחייתה ,בוצעו השלמות לגבי הממשק
בין מח' הנדסה לישובים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
נפתלי :מציג את תוצרי התהליך שבוצע באמצעות מצגת.
דגשים :
היקפי הפעילות בהנדסה גדלו מאוד בשנים האחרונות ,וצפויים
•
להמשך בשנים הקרובות.
יש צורך בשינוי המבנה הארגוני ,תוך הפרדה בין תחומי התכנון
•
והביצוע.
במסגרת התהליך ,נקלטה סגנית מהנדס ,שתוביל את תחום
•
הביצוע.
הוגדרו היקפי המשרות בהתאם לקריטריונים ברורים של היקף
•
העבודה.
בוצעה קבוצת מיקוד ,שתסייע למדוד את הצלחת התהליך.
•
מוצעת מערכת מעודכנת לממשק עם הישובים ,הכוללת:
•
דיווחים שוטפים ,גורמי הקשר בישוב ,מפגשים שוטפים ומודלים
להעסקת מפקחים ופרויקטורים.
אושרה במליאה החלטה על גביית תקורות מפרויקטי ביצוע.
•
• מוצע להקים מועצת תכנון מקצועית -ציבורית.
• בתחום הפיתוח הכלכלי – ממליץ לא לבצע שינויים ארגוניים
בשלב זה.
אנו מרגישים את התוצרים הראשונים ,יש היום יותר שקט במערכת.
עם זאת ,יש לנו כברת דרך ארוכה לעבור .התהליך נתן לנו עוגנים ,
על בסיסם נוכל להתקדם.

אלון:

חקל'ה :זו בהחלט עבודה מקיפה וראויה .קבענו מדדים להצלחה וחשוב
שנמשיך לבדוק את עצמנו מעת לעת.
דניאל:

יש סימנים של התקדמות בטיפול בפרויקטים וביעילות ה התנהלות
שלנו .מודה לנפתלי על העבודה המקצועית ולשמעון על התמיכה
לאורך התהליך.

שמעון :בנושאי מינוי כ"א – חשוב שניקח בחשבון את המגבלות של שנת
הבחירות.
עודד:

מדגיש את החשיבות שיש להובלת תהליך אסטרטגי מקיף ומעמיק,
המאפשר בחינה מקיפה ושינויים משמעותיים .מודה לנפתלי לדר על
הליווי המקצועי והמסור של תהליך מורכב.

הוחלט:
11-17-3

לאשר את ההמלצות המוגשות במסמך המסכם (מצגת).
אושר ללא מתנגדים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
.4

שינויים בעדכוני תקציב :2017
(חומר רקע הועבר מבעוד מועד)
שמעון :מציג את הצורך לבצע מספר תיקונים בתקציב  2017ואת פירוט
השינויים המוצעים .מציין שהתקבלה הודעה ממשרד הפנים על
קיצוץ מענק האיזון לרשויות לשנה הנוכחית  ,כש לגבינו מדובר
ב כ 80 -אש"ח.
הוחלט:

11-17-4

 .1לאשר את השינויים בעדכוני תקציב  2017עפ"י הצעתו
של שמעון .היקף התקציב המעודכן  119,780אש"ח.
 .2ככל שיוחלט סופית על קיצוץ במענק האיזון ,תוקטן
הרזרבה בהיקף הקיצוץ.
אושר ללא מתנגדים.

.5

יעדי המועצה לשנת :2018
הוחלט:
11-17-5

לדחות את הסעיף לישיבה הבאה.
אושר ללא מתנגדים.

.6

קול קורא חברה וקליטה  -החטיבה להתיישבות:
(חומר רקע הועבר מבעוד מועד)
מוזמן  :נפתלי סיון ,המטה האסטרטגי
נפתלי:

מציג את נוהל התמיכה בנושאי חברה וקליטה לשנת . 2017
מציג את הפעולות להגשה במועצה ובישובים .מדגיש
שהעברת הכסף היא רטרואקטיבית מתחילת . 2017
מציג נוהל תמיכה בישובים ,המיועד לישובים במשבר או
ישובים בצמיחה .במסגרת זו ,הישוב הע ומד בקריטריונים הוא
נחל עוז.

חקל'ה:

תומך בהגשת נחל עוז לקול קורא .עם זאת ,לאור התקציבים
הרבים שהועברו לישוב ,צריך לבחון את חלוקת התקציבים אם
וכאשר התקציב יאושר לקבוץ.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:

11-17-6

מליאת המועצה מחליטה להגיש את בקשתם של
היישובים נחל עוז ,ניר עם ,ארז ,מפלסים וגבים ,זאת בשל
היותם יישובי צמודי גדר הגבול עם רצועת עזה ,אותם צריך
לחזק באופן תמידי בפעולות ליצירת לכידות וחוסן חברתי
שימשיכו לבסס תשתית ארגונית וקהילתיות לצמיחה
דמוגרפית ולפיתוח .מודגש כי הקליטה איננה מובנת מאליה
ביישובים אלה ועל היישוב ,המועצה והמדינה לעשות
מאמצים יוצאי דופן כדי לדאוג להמשך תהליך הקליטה
באמצעות תמיכה בהדרכה ,ליווי ,וסיוע בניהול היישוב.
מליאת המועצה תראה כתוצר רצוי לנקיטת פעולה אלה,
קליטתם של עשרות משפחות בשנתיים הקרובות ובניית
מנגנונים להשתלבותן המוצלחת ,תוך כדי יצירת קהילה
מאוחדת בין וותיקים וחדשים.
מודגש כי הפעולות שנבחרו מכוונות ליצירת ולהמשך
הצמיחה הדמוגרפית של יישובי המועצה ,פכי שמופיע
ביעדי המועצה לשנת 2017
אושר ללא מתנגדים.

.7

שונות:
בקשת הלוואה

)1

שמעון:

מציג דרישת בנק דקסיה למתן ערבות של שער הנגב ושדרות
לאיגוד ערים לביוב כתנאי למתן הלוואה לכיסוי גירעון ופערי
תזרים באיגוד הביוב המשותף עם שדרות .מדגיש שרשות המים
הכירה בחישוב האגרה הנוכחית בגירעון ,שנגרם כתוצאה מאי
הכרה במרכיב ההון בחישוב אגרת הטיהור בעבר.
הצורך המוכר באגרת הטיהור הוא  1.5מיליון  ,₪אך בשל דרישת
הבנק שערבות הרשויות תהיה ביחד ולחוד ,מתלבט אם לאשר
כרגע ערבות להלוואה מוקטנת .במקביל ,צריכה להתקבל
החלטה דומה בעיריית שדרות.

הוחלט:

11-17-7/1

 .1מאושר מתן ערבות של המועצה בסך  1.5מיליון ₪
להלוואה שיעניק בנק דקסיה לאיגוד ערים שדרות שער
הנגב (ביוב) ל 15-שנים או פחות .ההחלטה מותנית
בקבלת החלטה דומה על ידי עירית שדרות.
 .2להסמיך את מורשי החתימה בשם המועצה לחתום על
כל המסמכים הבנקאיים שיידרשו לצורך מתן הערבות.
אושר ללא מתנגדים.
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)2

מינוי נציגי ציבור להנהלות תאגידים
עודד:

מציג את הצורך למנות נציגי ציבור להנהלות התאגידים.
מציג את שמות המועמדות ,שאושרו ע"י הועדה שהוקמה ע"י
המליאה לצורך זה.

הוחלט:

11-17-7/2

לאשר את המינוי של נציגי הציבור להנהלות התאגידים
כדלקמן:
זהר להב שפר  -למתנ"ס שער הנגב
 לפארק התעשיות ספירים בע"מאורית הררי
אושרית בר מאיר – לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים
אושר ללא מתנגדים.

)3

תב"רים
הגדלה
תב"ר :1570

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

הסדרי בטיחות ליד גני ילדים – ק .ניר עם
₪ 1,094,489
 - ₪ 10,000השתתפות קבוץ ניר עם
₪ 1,104,489

תב"ר :1764

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:

גני ילדים ומעונות בישובים מצ'ינג
₪ 450,000
 - ₪ 100,000העב' מתב"ר 1706
 - ₪ 100,000העב' מתב"ר 1714
₪ 650,000

סה"כ:
הגדלה והקטנה
תב"ר :1706

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

הוספת כיתת גן ברוחמה
₪ 1,215,136
( - ₪ )100,000העב' לתב"ר 1764
 - ₪ 128,789מפעל הפיס
₪ 1,243,925

תב"ר :1714

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

גן ילדים חדש בברור חיל
₪ 1,215,136
( - ₪ )100,000העב' לתב"ר 1764
 - ₪ 128,789מפעל הפיס
₪ 1,243,925
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חדש
תב"ר :1793

מטרה:
מימון:
סה"כ:

מרכיבי בטחון שבולים בניר עם
 - ₪ 752,000משרד השיכון
 - ₪ 217,000משהב"ט
 - ₪ 82,000פיקוד העורף
₪ 1,051,000

הוחלט:
10-17-7/3

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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