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  2017דצמבר  25

 1-1 –)מליאה( 
 

 17/41סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 24.12.17מיום 

 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אלון שוסטר :נוכחים
 נציג דורות - ניר בן אשר 
 גביםנציג  - איציק חסון 
 נציג אור הנר - עדו ביידר 
 נציג כפר עזה - אופיר ליבשטיין 
 נציגת ניר עם  - בטי גברי 
 נציג נחל עוז - לארי טרנטו 
 נציג רוחמה - ליאור ניסקי 
 נציג יכיני - אריה רייבי 
 נציג ברור חיל - יוסי קרן 
 נציג מפלסים - איתן כביר 
  
    

 ארזנציג  - יצחק אמיתי )חקל'ה( :חסרים
 

  
 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה

 
 מנכ"ל המועצה - עודד פלוט

 גזבר המועצה - שמעון קרן צבי
 סגן גזבר ומנהל רכש ומנהלה - אלעד שניר

 חשב/מנהלן - יואב גלבוצקי
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 :סדר היום
 

 3.12.17מיום  13/17אישור סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  .1
 
 לועדים מקומיים.אצילת סמכויות  .2

 
 .2017-2018תקציבים  .3
 
 .שונות .4

 
 :פירוט הסעיפים

 
 :סדר היום

 
 :3.12.17מיום  13/17אישור סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  .1

 
 .הסיכום אושר ללא מתנגדים

 
 :אצילת סמכויות לועדים מקומיים .2

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

הגברת עם מנהלי הקהילות בישובים להשנה נערך תהליך בשיתוף  עודד:
המעורבות שלהם בהכנת תקציב המועצה בעקבות התהליך, גובשו 
הסכמות לגבי עדכון מסגרת ההעברות לישובים. מהלך זה לא משפיע 

 .2017על מסגרת אצילת הסמכויות וההצעה זהה למסגרת של שנת 
יות לועד יכיני לא מואצלות סמכו .)מצ"ב( מציג את המסגרת המוצעת 

 כיוון שהתקציבים של יכיני מנוהלים במועצה.
           

 :הוחלט 
 

14-17-2 

לאשר את המסגרת המוצעת לאצילת סמכויות המועצה 
בישובים: אור הנר, ארז,  2017לועדים המקומיים לשנת 

 ברור חיל, גבים, דורות, נחל עוז, ניר עם, מפלסים, 
 כפר עזה, רוחמה.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :2018-2017תקציבים  .3

 
 :3לתקופה: רבעון  2017דו"ח רבעוני לשנת הגשת  (1

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

 מציג את הדו"ח שנדון ואושר בועדת ההנהלה וכספים. שמעון:
אש"ח. התוצאות שלו היוו בסיס  230-הדו"ח מציג עודף של כ 

 .2017לעדכון תקציב 
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 :הוחלט 
 

14-17-3/1 
 2017מליאת המועצה רשמה שדו"ח רבעוני לשנת 

 הונח בפניה. 3לתקופה: 

 
 :2018ואישור תקציב  2017עדכון תקציב  (2

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

המסמך נדון . 2017תקציב מציג את המסמך המרכז את עדכון  שמעון:
 ואושר בועדת הנהלה וכספים. דגשים:

 :2017עדכון תקציב  
גידול בהוצאות ההסעות לחינוך מיוחד ואיחור בטיפול  יש •

 בהכנסות.
 הייתה ירידה בהכנסות מהיתרי בניה יחסית לתוכנית. •

 :2018-הצעת תקציב ל
במענק האיזון. יתכן שיהיה ₪ מיליון  2.87-צפויה ירידה של כ •

 גידול מסוים בהמשך.
לא אושרה פנייתנו להגדיל את הארנונה מתעשייה ולהשוות  •

 נונה למגורים ביכיני ליתר ישובי המועצה.את האר
מהסקר  60%בחשבון תוספת של ות ההכנסות מארנונה לוקח •

 נוספים מופיעים בתקציב המותנה. 40%שבוצע. 
לראשונה קיימת  הנוכחית בשנה"ל  –בבית הספר התיכון  •

לכן החשבונות  .הפרדה מוחלטת של חשבונות ההורים
( הם 2017ואה עם הרשומים כחשבונות הורים )לצורך השו

 חלק מתקציב בית הספר התיכון עצמו.
 .2018-ל 2017מוסברים השינויים במקורות התקציב בין  •
כפי שצוין קודם, עודכנה מסגרת  –העברות לישובים  •

 ההעברות השוטפת. 
יועברו במסגרת ההחזרים כתקציבים  – לישובים תקציבי הג"א •

 "צבועים".
הנובע נמשך הגידול בנושא זה,  2017-ב–הסעות חוגים  •

שא זה ומציע לקיים בדיקה בנ .מהמורכבות הרבה שיש בתחום
 .2018בשנת 

עליה בשכ"ל על מנת מתוכננת בשנת תשע"ח באולפן למחול  •
 העלאת שכר המורים. בשללכסות את הפער התקציבי שנוצר 

 
 נושאים: 3-מתייחס ל עודד:

תוכנית התייעלות עפ"י החלטת המליאה, פעל צוות שגיבש  •
התוכנית הוצגה לועדת הנהלה והיא ₪. מיליון  1בהיקף 

 .2018מוטמעת בתקציב 
מציג את העדכון שגובש למסגרת ההעברות לישובים, בתיאום  •

 עם מנהלי הקהילות.
יש פניה של המרכז לשירות פסיכולוגי לתמוך בעמותה. עניין  •

 זה ידון במסגרת נוהל תמיכות.
 

 נערך דיון. 
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 :טהוחל 
 

14-17-3/2 

 אש"ח.  121,339 בסך 2017לאשר את עדכון התקציב לשנת 
 וכן , אש"ח 117,940בסך  2018התקציב לשנת לאשר את 

, כך שסך כל התקציב אש"ח 1,635תקציב מותנה בסך 
 אש"ח 119,575 :2018לשנת 

 
 .נמנע 1-ו 10ברוב של אושר 

 
 :תקן משרות וכח אדם (3

 
מסביר את השינויים יחסית . 2018מציג את התקציב המעודכן לשנת   עודד:

 .2017לתקציב 
 

 :הוחלט
 

14-17-3/3 
 250.7בהיקף  2018)שיא כח אדם( לשנת משרות לאשר תקן 

 .משרות

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :2018תקציב מסגרת פיתוח  (4

 
 מציג את מסגרת התקציב המוצעת. דגשים: שמעון:

 להקמת בי"ס יסודי.₪ מיליון  1תוספת של  •
אנו ממתינים לתשובות משרד התרבות והספורט לגבי  •

 השתתפותם בהקמת מרכז ספורט לצעירים.
 הנחה שיאושר תקציב לקידום התב"ע בשני ישובים נוספים. •

  
 :הוחלט    

 

14-17-3/4 
)תקציב  2018לאשר את תקציב מסגרת הפיתוח לשנת 

 61,825ך  בס שהוגש ע"י גזבר המועצה ,מותנה בהכנסה(
 אש"ח.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :חידוש אישור פתיחת חשבונות ייעודיים מפעל הפיס (5

 
מציג את הצורך לחדש את האישור לפתיחת החשבונות ייעודיים  שמעון:

 למפעל הפיס.
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 :הוחלט     
 

14-17-3/5 

דקסיה "המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק 
לכל פרויקט שימומן  2019-ו 2018בשנים  "ישראל בע"מ

כל פרויקט ייפתח חשבון בנק נפרד ל על ידי מפעל הפיס.
 בבנק דקסיה ישראל.

 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :הסכם על מתן שירותים מעמותת "ארנון" (6

 
מציג את נוסח ההסכם לקבלת שירותים ממתנ"ס שער הנגב  עודד:

 .החולפת, המבוסס על נוסח השנה 2018)עמותת "ארנון"( לשנת 
 

המפרט את מכלול השירותים שהמועצה  ,מציג את נוסח נספח א' יואב:
 תקבל מהמתנ"ס.

 
 :הוחלט

 

14-17-3/6 
לאשר את ההסכם המוגש לקבלת שירותים מעמותת 

 3,536,000בהיקף של , כולל נספח א', 2018"ארנון" בשנת 
 ש"ח.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :שונות .4

 
 :לעמותת "מתנ"ס שער הנגב"שינוי שם עמותת "ארנון"  (1

 
 עמותת "ארנון" לשנות את שם העמותה.מציג את החלטת אסיפת  עודד:

 
 :הוחלט

 

 לאשר שינוי שם עמותת "ארנון" ל"מתנ"ס שער הנגב" 14-17-4/1

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:adasa@sng.org.il


 

 לשכת מנכ"ל המועצה

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

 

6 
 

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 972-6806220-8 :|  פקס  Tel:6806205-8-972טל': 

 :מינוי נציגת ציבור להנהלת עמותת התיירות (2
 

שער הנגב צריכה למנות נציגת ציבור מטעמה להנהלת עמותת  עודד:
התיירות. מוצעת לתפקיד רותי גולץ, תושבת רוחמה, המובילה 
שנים רבות את מיזם התיירות "אתר ראשונים". ככל הידוע, רותי 

 עומדת בדרישות הסף.
 

 :הוחלט   
 

14-17-4/2 
כנציגת ציבור מטעם שער  לאשר את מינויה של רותי גולץ

 .הנגב בעמותת התיירות "שדות שקמה בשור"

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :עדכון –מטווח ניר עם  (3

 
 על מנת להסדיר את הפעלת המטווח, נבדקה האפשרות מול רמ"י אלון:

לחכירת משנה. האפשרות נשללה ע"י משרד הפנים. אנו בוחנים 
כרגע הצעה של ניר בן אשר, שהמועצה תפעיל את המטווח 

 .באמצעות החברה לפיתוח כלכלי
 

אה קצבה השלמת מהלך בדיקה והסדרה של הפעלת יהמל עודד:
. כיוון שהיועצת המשפטית של 2017המטווח עד סוף דצמבר 
ות למהלך המוצע, אנו מבקשים לתת המועצה סבורה שיש התכנ

זמן של כחודשיים נוספים לביצוע הבדיקה, שהוטלה על ינינה 
 כלכלי.הפיתוח הברנע, רכזת 

 :הוחלט
 

14-17-4/3 

הוחלט לאשר ביצוע בדיקה וניתוח של התכנות הפעלת 
המטווח על ידי החברה לפיתוח שער הנגב בע"מ. תוצאות 

. בשל חשיבות קיומו 2018הבדיקה ידווחו למליאה עד מרץ 
של מטווח פעיל באזור, קיבוץ ניר עם ימשיך להפעיל את 
המטווח עד להשלמת הבדיקה וקבלת החלטה בענין אופן 

 הפעלתו בעתיד.
 

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 :היסודיבי"ס עדכון מורשי חתימה בחשבונות הבנק של  (4
 

עם מינויה של שולה טנאי כסגנית מנהלת בי"ס היסודי, אנו נדרשים  יואב:
 לעדכן את מורשי החתימה בחשבונות הבנק של בית הספר.

 
 :הוחלט

 

14-17-4/4 

של בית לעדכן את מורשי החתימה בחשבונות 
 הספר היסודי עפ"י הפירוט הבא:

חשבון הניהול העצמי )חשבון רשותי( חשבון 
 מספר  37602/55   

מנהלת  ,024804114שלומציון כהן ת"ז  -קבוצה א
סגנית מנהלת , 061834263 ת"ז טנאי הובהיעדרה שול ,בי"ס
                 .בי"ס

עובדת   ,069491330שושנה אמסטרדם ת"ז    -קבוצה ב
 .022663769ובהיעדרה שרית קורן ת"ז  ,מועצה

ובהיעדרו שמעון  ,055308266יואב גלבוצקי ת"ז  -קבוצה ג
 .052249489קרן צבי 

הרכב זכויות החתימה הנדרש לחיוב חשבון הניהול העצמי 
של בי"ס יהיה חתימתם יחד של אחד מהמנויים בקבוצה א, 

 ואחד המנויים בקבוצה  ביחד עם אחד המנויים בקבוצה ב'
 .ג'

  37950/32חשבון ניהול תשלומי ההורים חשבון מספר 
ובהיעדרה  ,מנהלת בי"ס ,024804114שלומציון כהן ת"ז 

  ,סגנית מנהלת בי"ס ,061834263טנאי ת"ז השול
 ,עובד מועצה ,055308266יואב גלבוצקי ת"ז 

 יו"ר פורום ההורים.  ,033207879דרור דותן ת"ז 
תשלומי   לחיוב חשבוןהרכב זכויות החתימה הנדרש 

)ובהיעדרה שולה  ההורים יהיה חתימתה של שלומציון כהן
 . טנאי( ביחד עם חתימתו של יואב גלבוצקי או דרור דותן

 

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 לשכת מנכ"ל המועצה

 איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים
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 :www.sng.org.il Web|  אתר:   :l adasa@sng.org.il Email|  דוא"ל:   Fax 972-6806220-8 :|  פקס  Tel:6806205-8-972טל': 

 
 ריםתב" (5

 
 חדש 

 
 הסדרת צומת זמני ביכיני  מטרה: :1798תב"ר  
 מ. השיכון -₪  66,000  מימון:    
 ₪ 66,000  סה"כ:    

 
 :הגדלה 

 
 הקמת בית ספר יסודי  מטרה: :1666תב"ר  
 ₪  13,952,460 סכום קודם:    
 משרד החינוך -₪  5,052,974 סכום ההגדלה:    
 ₪   19,005,434  סה"כ:    

 
 

 הוחלט:
 

 
 .אושר פה אחד

 

 
 רשם: עודד פלוט 

                    
 

                  
 

                     
    

 עודד פלוט                                                               אלון שוסטר
 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   

 

 

 המליאה מאשרת את התב"רים שהוצגו.  14-17-4/5
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