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 "ג סיון תשע"זי
 2017יוני  07

 1-1 –)מליאה( 
 

 5/17סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 6.6.17מיום 

 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אלון שוסטר :נוכחים
 נציג ארז - יצחק אמיתי )חקל'ה( 
 נציג יכיני - אריה רייבי 
 נציג רוחמה - ליאור ניסקי 
 נציג ברור חיל - יוסי קרן 
 נציג מפלסים - כביר איתן 
 נציג אור הנר - עדו ביידר 
 נציג גבים - איציק חסון 
   

 נציגת ניר עם - בטי גברי  :חסרים
 נציג כפר עזה - אופיר ליבשטיין 
 נציג נחל עוז - לארי טרנטו 
 נציג דורות - ניר בן אשר 

 
 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה

 
 מנכ"ל המועצה - עודד פלוט

 גזבר המועצה - צבישמעון קרן 
 סגן גזבר ומנהל רכש ומנהלה - אלעד שניר

 מנהל חשבונות ראשי -  שוקי פדר
 

 :סדר היום
 

 .26.4.17מיום   4/17אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 עדכונים. .2
 

 .2016דו"חות כספיים של תאגידים  .3
 

 אישור לימודי חוץ. .4
  

 .2017תמיכות אישור  .5
 

 שונות. .6
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 :הסעיפיםפירוט 

 
 :26.4.17מיום   4/17אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .הסיכום אושר ללא מתנגדים

 
 :עדכונים .2

 
בעקבות פעילות מואצת מול מנכ"ל משרד החינוך,  - תקציב בית הספר (1

לבי"ס ₪ מיליון  3.5שמשמעותה קיצוץ של  ,הוקפאה החלטה של המשרד
בכוונת המשרד לתקן את  מי.נואקו-התיכון, בעקבות העליה בדירוג הסוציו

" יגבר על העלייה באשכול הסוציו עזה נהלי המשרד כך שהיותנו ב"עוטף
 אקונומי.

 
 שלהמועצה שותפה בעתירה לבג"צ בגין הפגיעה ברשויות "עוטף עזה" ב (2

 מי.נואקו-הסוציוהעליה בדירוג 
 

ענת רגב, מנהלת בי"ס היסודי, הודיעה על פרישתה לגמלאות בסוף שנה"ל  (3
 לתפקיד, המתקיים בהתייעצות עם הרשות. הנוכחית. משרד החינוך יצא במכרז

 
בעקבות הצמיחה, גדל מספר התלמידים  –היערכות לקליטת תלמידי כתה א'  (4

לקליטת תלמידי כתה א'. ישנה הערכות ציבורית בנושא, ואנו פועלים על מנת 
 לתת מענים.

 
להקמת בי"ס היסודי חשוב לעדכן את הציבור לגבי לוח הזמנים  ליאור:

 החדש.
 

 :2016דו"חות כספיים של תאגידים  .3
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
, המונחים על שולחן 2016שמעון ושוקי מציגים את דו"חות התאגידים לשנת 

 המליאה. דגשים שעלו בהצגה ובדיון:
 
 )מתנ"ס שער הנגב( עמותת ארנון (1

 המגמה לגבי הגרעון השנתי.הודגש הצורך לעקוב מקרוב אחר 
, התוצאות יוצגו בפני 2017לשנת  : כשיהיו הדו"חות החצי שנתייםסוכם

 המליאה.
 

 החברה לפיתוח שער הנגב (2
 יש מגמת גידול בהכנסות נטו ממכירת מים.

 
 )משותף עם שדרות( פארק תעשיות ספירים בע"מ (3

 לים חדשים.בהכנסה למועצה כתוצאה מקליטת מפעיש מגמת גידול 
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 הספורט האגודה לקידום (4
יש מגמת גידול בעודף, שנובעת בעיקר מהכנסות מראש שהתקבלו 

 .2016בסוף 
 

 )הידרותרפי( העמותה לשירותים חברתיים (5
יש מגמת גידול במחזור הפעילות וירידה בהכנסות מתרומות ובעודף 

 השנתי.
 

 רשויות( 5-)משותפת ל התיירות העמותה לקידום (6
תזרימי, שמטופלים במשותף בין הרשויות יש גרעון תפעולי וגרעון 

 השותפות.
 

   :הוחלט 
 

5-17-3 

עפ"י  2016-המליאה רשמה בפניה את הדין וחשבון השנתי ל
 לצו העיריות )הקמת תאגידים( בתאגידים הבאים: 5סעיף 

 וספורט )ע"ר(.עמותה לחינוך, אמנות, תרבות  –ארנון  -
 החברה לפיתוח שער הנגב בע"מ. -
 פארק תעשיות ספירים בע"מ. -
 האגודה לקידום הספורט בשער הנגב )ע"ר(. -
 העמותה לפיתוח שירותים חברתיים בשער הנגב )ע"ר(. -
 בשור )ע"ר(-העמותה לקידום התיירות במרחב שקמה -
 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :אישור לימודי חוץ .4

 לחברי המליאה מבעוד מועד()חומר רקע הועבר 
 

התקבלה החלטת מדיניות  , בשיא המתח הבטחוני,לפני מספר שנים עודד:
במליאה השוללת מתן אפשרות לרישום תלמידים משער הנגב בבתי 
ספר מחוץ לאזור. יש כיום מספר פניות בנושא. בתיאום עם מנהל מח' 

 חינוך לדון בנושא.ההחינוך, מוצע להסמיך את מועצת 
 

, מזו שבעבר תומך בהצעה. שמח על כך שאנחנו בסיטואציה שונה אלון:
 שמאפשרת למועצת החינוך שלנו לקיים דיון חופשי בנושא.

 
מבקש לבחון אישור תוך התחייבות ההורים להסיע את התלמידים   שמעון:

 ותשלום אגרת תלמידי חוץ כפי שמקובל ברשויות אחרות.
 
 :הוחלט 

 

5-17-4 
ת לגבי לגבש מדיניות מעודכנ החינוךלהסמיך את מועצת 

 אישור לימודי חוץ.

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 2017אישור תמיכות  .5
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
אישור המלצות הוועדה המקצועית וועדת התמיכות מבהיר שהנושא הינו  אלעד:

הפניות מציג את , התבחינים יובאו לדיון בישיבה אחרת. 2017לשנת 
 שהוגשו לקבלת תמיכות, ואת המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה.

 
 :הוחלט 

 

5-17-5 
ת הועדה המקצועית וועדת המשנה ולאשר את המלצ
 .2017לתמיכות לשנת 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :שונות .6

 
 משלחות לחו"ל  (1

 
עודד מציג באמצעות מצגת סיקור של ביקור משלחת מקצועית  .א

שסיכמה את הלמידה בתחום החירום ופתחה את הלמידה  ,בקרלסרואה
 .בקרלסרואה בתחום הקשישים. אלון נאם בפני חברי מליאת המועצה

 
 במדריד.  WORLD ORTאלון סוקר את הנסיעה שלו להתכנסות של הנהלת  .ב

 
 מצ'ניג למעון יום בברור חיל (2

 
 150קמת גן ילדים בהיקף מציג הצעה להקצות לברור חיל מצ'ינג לה שמעון:

 ,כלל בטבלת האיזון. מדגיש שמדובר בהחלטה חריגהאש"ח, שי
 .בישוב לאור המצב הכלכלי של האגודה הקהילתית והועד המקומי

 
 :הוחלט 

 

5-17-6/2 
 150לאשר מימון מצ'ינג להקמת גן ילדים בברור חיל בהיקף 

  אש"ח, שיכלל בטבלת האיזון.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 חשבון מיוחד לניהול תשתיות הישוב הישן ברור חיל (3

 
לקבוץ לגבות מהמשתכנים בהרחבות סכום עבור  תמאפשר רמ"י שמעון:

 פיתוח התשתיות בישוב הישן. נדרש לפתוח לכך חשבון נפרד.
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 :הוחלט 
 

5-17-6/3 

לאשר פתיחת חשבון בנק מיוחד לניהול תשתיות בישוב  .1
 הישן בברור חיל. 

על כל  לחתום בשם המועצהלאשר למורשים  .2
ן המסמכים הבנקאיים הנדרשים לצורך פתיחת החשבו

 הנ"ל.
 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 ת עם אסיף הנדסהוהתקשר (4

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

מליאה להתקשרות בהיקף העולה על על פי הנוהל, נדרש אישור ה שמעון:
ההתקשרות עם אסיף הנדסה בע"מ  הסכם מסוים. מציג את סף

לביצוע שירותי פיקוח על הקמת בי"ס יסודי חדש. מציג חוות דעת 
 של היועצת המשפטית, התומכת באישור.

 
 :הוחלט 

 

5-17-6/4 
לאשר את ההתקשרות עם אסיף הנדסה בע"מ לביצוע 

 על הקמת בי"ס יסודי חדש.שירותי פיקוח 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 בחינההרכב ועדות  (5

 
, המנהלת משאבי אנוש החדשה לתפקידקרן רוזן, עם כניסתה של  עודד:

כנציגה נוספת בועדות הבחינה לבחירת עובדים  יש למנות אותה
 חדשים.

 
 :הוחלט 

 

5-17-6/5 

קרן רוזן, מנהלת משאבי אנוש, ממונה כנציגת המועצה  .1
 לועדות בחינה בנוסף לעודד פלוט, מנכ"ל המועצה.

מי מטעמו וקרן רוזן יהיו נציגי המועצה עודד פלוט או  .2
 לטיפול באיוש משרות הפטורות ממכרז.

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 מבצע גביית חובות עבר בארנונה (6
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
משרד הפנים מאשר לצאת במבצע לגביית חובות עבר מארנונה  שמעון:

ההמלצה  המבצע במועצה.בתנאים מיוחדים. ממליץ ליישם את 
 כוללת הן מגורים והן עסקים.

 
 :הוחלט 

 
 

5-17-6/6 
את מבצע גביית חובות העבר בארנונה עפ"י לבצע 

 המסגרת שקבע משרד הפנים.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 תב"רים (7

 
 הגדלה

 
 שיפוץ מבנה לחממת הייטק מטרה: :1710תב"ר 

 ₪  800,000 סכום קודם: 
 המשרד לפיתוח הפריפריה -₪  450,000 סכום ההגדלה: 
 הנגב והגליל   
 ₪ 1,250,000 סה"כ: 

 
 פיתוח פארק תעשיה ספירים מטרה: :1573תב"ר 

 ₪  6,727,000 סכום קודם: 
 העברה מתקציב רגיל -₪  12,397,000 סכום ההגדלה: 
 ₪ 19,124,000 סה"כ: 

 
 :חדשים

 
 מבנה מרכז תרבות וספורט בקרית החינוך מטרה: :1769תב"ר 

 המשרד לפיתוח הפריפריה -₪  1,000,000 מימון: 
 הנגב והגליל     
 ₪ 1,000,000 סה"כ: 

 
הקמת שני חדרי טיפולים ממוגנים בתחום  מטרה: :1770תב"ר 

 קרית החינוך
 המשרד לפיתוח הפריפריה -₪  350,000 מימון: 
 הנגב והגליל   
 ₪ 350,000 סה"כ: 

 
 טכנולוגיה ומרכיבי בטחוןעיר ללא אלימות  מטרה: :1771תב"ר 

 המשרד לבטחון פנים -₪  550,000 מימון: 
 ₪ 550,000 סה"כ: 

 

mailto:adasa@sng.org.il
mailto:adasa@sng.org.il


 

 לשכת מנכ"ל המועצה

 | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמיםאיבים | אור הנר | ארז | ברור חיל 

 

7 
 

SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON  

 

  78100ד.נ. חוף אשקלון   מועצה אזורית שער הנגב

 :www.sng.org.il Web|  אתר:   :l adasa@sng.org.il Email|  דוא"ל:   Fax 972-8062206-8 :|  פקס  Tel:6806205-8-972טל': 

 ציוד מחשוב לכיתות חכמות מטרה: :1772תב"ר 
 משרד החינוך -₪  400,000 מימון: 
 ₪ 400,000 סה"כ: 

 
 2016רכש ציוד למתנדבים  מטרה: :1773תב"ר 

 משרד הפנים -₪  15,000 מימון: 
 ₪  15,000 סה"כ: 

 
 2016כתיבת תיק אב לחירום  מטרה: :1774תב"ר 

 משרד הפנים -₪  20,000 מימון: 
 ₪     20,000 סה"כ: 

   
 הוחלט:

 

 
 .אושר פה אחד

 

 
 רשם: עודד פלוט 

                    
                  
                  

 
                     

    
 עודד פלוט                                                               אלון שוסטר

 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   

 
 

 
 

 המליאה מאשרת את התב"רים שהוצגו.  5-17-6/7

mailto:adasa@sng.org.il
mailto:adasa@sng.org.il

