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 ' תשרי תשע"חו
  2017ספטמבר  26

 1-1 –)מליאה( 

 
 17/10סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 .17925.מיום 
 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אלון שוסטר :נוכחים
 נציג ארז - יצחק אמיתי )חקל'ה( 
 נציג יכיני - רייביאריה  
 נציג דורות - ניר בן אשר 
 נציג נחל עוז - לארי טרנטו 
 נציגת ניר עם  - בטי גברי 
 נציג מפלסים - איתן כביר 
 נציג אור הנר - עידו ביידר 
 נציג כפר עזה - אופיר ליבשטיין 

 
    

 נציג רוחמה - ליאור ניסקי :חסרים
 נציג גבים - איציק חסון 
 נציג ברור חיל - יוסי קרן 
  

 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"ל המועצה - עודד פלוט
 גזבר המועצה - שמעון קרן צבי

 חשב/מנהלן קרית החינוך - יואב גלבוצקי
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בדלתיים סגורות וללא  4בפתיחת הישיבה הוחלט לקיים את הדיון על סעיף  •
 הקלטה.

 
 :סדר היום

 
 .28.8.17מיום   9/17אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 עדכונים. .2

 
 .2017עדכון תקציב  .3

 
 עדכון ואישור. –תגובת המועצה לועדת גבולות שדרות שער הנגב  .4

 
 המשך טיפול. –המטווח ע"ש נביה מרעי בניר עם  .5

 
 שונות. .6

 
 :פירוט הסעיפים

 
 :28.8.17מיום   9/17אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .הסיכום אושר ללא מתנגדים

 
 :עדכונים .2

 
 לא נמסרו עדכונים.

 
 :2017עדכון תקציב  .3

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

 בעיקר בשל מספר גורמים:עדכון התקציב נדרש   שמעון:
למרות התחזיות, לא היה שינוי בהיקף מענק  –בסעיף ההכנסות  •

 .2017-האיזון ב
אגרות הבניה מגיעות להיקף קטן בהרבה  –בסעיף ההוצאות  •

 מהמתוכנן, בעיקר בשל הירידה בבניה בשנה קודמת.
 תיקונים הנובעים מהחלטות ושינויים שקרו במהלך השנה. •
 צורך בהגדלת השתתפות המועצות בעמותת התיירות. •
, בעיקר לאור אי הוודאות 2017-ל 2018קידום תקציבים משנת  •

 .2018 בשנת לגבי מענק האיזון הצפוי
 ועדת הנהלה וכספיםוסוקר את התקציב המעודכן, שהוצג במלואו ב

 .)מצ"ב(
 

 ועדים?ומהו המפתח לחלוקת התקציב ל אריה:
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למ"ר ₪  11-יה בשנה הקודמת )כילא השתנה הבסיס לאחר העל שמעון:
אש"ח לכל קבוץ, שהיו קודם בתקציב  60מגורים(. ההעברה כוללת 

 הפיתוח.
 

אש"ח  30-פעמי של כ-עפ"י פניית מחלקת הגינון, נדרש סכום חד עודד:
ביצוע המכרז, ובהתאם להחלטת להסדרת הגינון ביכיני לפני 

 אש"ח להצטיידות במעון קבוץ דורות. 30מליאה קודמת תוספת של 
 )מצ"ב(. 2017מציג את עדכון תקציב כ"א ושכר לשנת  

 
 מבקש לבחון העסקת חשמלאי במועצה. אריה:

 
 הנושא יבחן. שמעון:

 
 :הוחלט

 

10-17-3 
 אש"ח. 119,439בסך  2017לאשר את עדכון התקציב לשנת 

בסך  2017לאשר את עדכון תקציב כ"א ושכר לשנת 
 אש"ח. 41,466

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :עדכון ואישור –תגובת המועצה לועדת גבולות שדרות שער הנגב  .4

 
 בדלתיים סגורות וללא הקלטה()עפ"י החלטת המליאה, הדיון התקיים 

 
שתתכנס  ,מציג את המדיניות של המועצה לקראת ועדת הגבולות אלון:

 במהלך אוקטובר.לראשונה 
 מציג את טענות היסוד של המועצה. 
 אנו פועלים בתיאום עם הנהלות הישובים הרלוונטיים. 

 
 נערך דיון.

 
 :הוחלט

 

 והתוכניות שהוצגו בדיון.לאשר את המדיניות, העקרונות  10-17-4

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :המשך טיפול –המטווח ע"ש נביה מרעי בניר עם  .5

 
סוקר את השתלשלות העניינים הנוגעים לטיפול בהסדרת המטווח  אלון:

בניר עם. מאז החלטת המליאה ביוני, לא היה טיפול של הקבוץ 
כרגע, יש הסכם בתוקף עד סוף דצמבר. מודיע שיפעל  בנושא.

במהלך השבועות הקרובים לקבל תשובה סופית מרמ"י לגבי 
 הקצאת הקרקע.
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 :שונות .6
 
 מינוי נציגי ציבור להנהלות תאגידים (1

 
מציג את הכללים וההליכים המעודכנים למינוי עובדים ונציגי ציבור  עודד:

להנהלות תאגידים. עפ"י הנחיית הועדה המאשרת, אנו נדרשים לבצע 
מספר לא מבוטל של שינויים פרסונאליים בהנהלות התאגידים. שמות 

 המועמדים יבואו לאישור במהלך הישיבות הקרובות.
 

 צמצום כלי רכב צמודים (2
 

מציג מסמך מעקב אחר ביצוע המדיניות לצמצום כלי הרכב הצמודים  עודד:
 אנו עומדים בתוכנית שהוצגה. –במועצה. בשורה התחתונה 

 
 נסיעות לחו"ל (3

 
לגרמניה להגיע מקהלה מהאולפן למוזיקה התקבלה הזמנה ל עודד:

תלמידים ושני מלווים.  16בתחילת נובמבר. המשלחת כולל 
 הוצאות האירוח מכוסות במלואן.התלמידים טסים על חשבונם, 

 

 יומיים ברומא באוקטובר. – World ortהוזמן לישיבת  אלון:

 
 :הוחלט

 

10-17-6/3 
לה מהאולפן למוזיקה לאשר את הנסיעות לחו"ל של מקה

 . World ort-ל ושל אלון שוסטרלגרמניה 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 חצי משרה –רכז תוכנית "בשבילי"  (4

 
במרכז הצעירים, יש צורך בקליטת  הפעלת תוכנית "בשבילי"לצורך  עודד:

 75% –עובד סוציאלי בחצי משרה במח' הרווחה. המקור התקציבי 
 משרד הרווחה והיתר ע"י מרכז צעירים ומח' הרווחה.

 
 :הוחלט

 

10-17-6/4 
לאשר העסקה של עו"ס בחצי משרה לתוכנית "בשבילי" 

 התקציביים קיימים.כל עוד התוכנית פועלת והמקורות 

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 :תב"רים (5
 

 הגדלה
 

 בניית בי"ס תיכון מקיף מטרה: :1409תב"ר 
 ₪  98,513,108 סכום קודם: 
 1762העברה מתב"ר  -₪  200,000 סכום ההגדלה: 
 ₪ 98,713,108 סה"כ: 

 
 מדידות ארנונה מטרה: :1763תב"ר 

 ₪  200,000 סכום קודם: 
 משרד הפנים -₪  100,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  300,000 סה"כ: 

 
 הקטנה

 
 מצ'ינג לתקציבי מדינה ואחרים מטרה: :1762תב"ר 

 ₪  950,000 סכום קודם: 
 1409העברה לתב"ר  –( ₪ 200,000) סכום ההקטנה: 
 ₪ 750,000 סה"כ: 

 
 חדשים

 
 רוחמה כביש ראשי בישוב מטרה: :1781תב"ר 

 משרד הפנים -₪  509,000 מימון: 
 ₪  509,000 סה"כ: 

 
 רוחמה תאורת רחוב מטרה: :1782תב"ר 

 משרד הפנים -₪  241,000 מימון: 
 ₪ 241,000 סה"כ: 

 
 דורות נגישות מטרה: :1783תב"ר 

 משרד הפנים -₪  262,000 מימון: 
 ₪  262,000 סה"כ: 

 
 דורות מדרכות מטרה: :1784תב"ר 

 משרד הפנים -₪  250,000 מימון: 
 ₪  250,000 סה"כ: 

 
 ליקויים במגרשי ספורט מטרה: :1785תב"ר 

 משרד הפנים -₪  100,000 מימון: 
 ₪  100,000 סה"כ: 

 
 שיפוץ מבנה מסוכן הדברה מטרה: :1786תב"ר 

 משרד הפנים -₪  100,000 מימון: 
 ₪ 100,000 סה"כ: 
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 שיפוץ מבנה בטחון שלב ב' מטרה: :1787תב"ר 

 משרד הפנים -₪  200,000 מימון: 
 ₪  200,000 סה"כ: 

 
 הזנת חשמל לבית הספר היסודי מטרה: :1788תב"ר 

 משרד הפנים -₪  450,000 מימון: 
 ₪  450,000 סה"כ: 

 
 שיקום שבילים ומדרכות בקבוץ ברור חיל מטרה: :1789תב"ר 

 משרד הפנים -₪  350,000 מימון: 
 ₪ 350,000 סה"כ: 

 
 שיפוץ מועדון ומרכז תרבותארז  מטרה: :1790תב"ר 

 משרד הפנים -₪  407,000 מימון: 
 ₪ 407,000 סה"כ: 

 
 מגב –שיפוץ מרכז הבטחון והשיטור  מטרה: :1791תב"ר 

 קרן עזבונות -₪  140,000 מימון: 
 משרד הפנים -₪  65,000  
 ₪ 205,000 סה"כ: 

 
 הרחבה בניר עם יהקמת שער חשמל מטרה: :1792תב"ר 

 פקע"ר -₪  60,000 מימון: 
 קבוץ ניר עם -₪  20,000  
 ₪       80,000 סה"כ: 

 
 הוחלט:

 

 
 .אושר פה אחד

 

 רשם: עודד פלוט 
                    

                  
                  

 
                     

    
 עודד פלוט                                                               אלון שוסטר

 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   

 
 

 המליאה מאשרת את התב"רים שהוצגו.  10-17-6/5
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