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 "ד טבת תשע"חי
  2018ינואר  01

 1-1 –)מליאה( 
 

 15/17סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 31.12.17מיום 

 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אלון שוסטר :נוכחים
 נציג ארז - יצחק אמיתי )חקל'ה( 
 נציג גבים - איציק חסון 
 נציג נחל עוז - לארי טרנטו 
 נציגת ניר עם  - בטי גברי 
 נציג כפר עזה - אופיר ליבשטיין 
 נציג ברור חיל - יוסי קרן 
 נציג אור הנר - עדו ביידר 

 
    

 נציג מפלסים - איתן כביר :חסרים
 נציג יכיני - אריה רייבי 
 נציג דורות - ניר בן אשר 
 רוחמהנציג  - ליאור ניסקי 

 
  

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

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

 
 :סדר היום

 
 .2018תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .1
 
 השתתפות המועצה. –פרויקט חברת חשמל  .2

 
 תקציב קרן פיתוח. .3

 
 נוהל השתלמויות. .4

 
 .שונות .5
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הכנת הפרוטוקול מהישיבה הקודמת טרם הושלמה, והוא  ,בותיעקב סמיכות היש •
 יובא לאישור בישיבת המליאה הבאה.

 
 :פירוט הסעיפים

 
 :2018תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .1

 
גם השנה אנו עומדים במשימה של הגשת תקציבי הועדים המקומיים  עודד:

)לגביו אין העברה(. התקציבים המוגשים  בכל הישובים, למעט יכיני
 עברו בדיקה של מנהל החשבונות של המועצה.

 
הועברה המלצה לאשר את תקציבי הועדים, כיוון שאין בהם גירעונות.  שמעון:

במהלך החודשים הקרובים תעשה עבודה על האחידות בהגשה 
 והטמעת השינויים בהעברות לישובים.

 
 :הוחלט

 

15-17-1 
 : 2018לאשר את תקציבי הועדים המקומיים לשנת 

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

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :השתתפות המועצה –פרויקט חברת חשמל  .2

 
חברת חשמל מבצעת עבודות בישובים מוגדרים בנושא התייעלות  שמעון:

רות לד(. יש דרישה ורות בנו)בעיקר החלפת נבצריכת החשמל 
ר בחינת חשל הישובים או המועצה. לא 50%להשתתפות בהיקף 

הנושא, מוצע שהמועצה תשא בעלות ההשתתפות, והעלות תוכנס 
שני מקורות אפשריים: הסדר יתרת ההלוואה של יש  לטבלת האיזון. 
א של וולטאי או לקיחת הלוואה חדשה. המסגרת הי-הפרויקט הפוטו

 מתקני המועצה.מיועדים לאש"ח מתוכם  200-300-ש₪, מיליון  1.5
 

האם יש אפשרות שהחברות המבצעות את החלפת הנורות ישתתפו  איציק:
 כספית?

 
אין אפשרות כזו, כי הביצוע הוא באמצעות חברת החשמל, והתשלום  שמעון:

 .ההוא ישירות אלי
 

 איך יתכן שההקצאה בישובים היא שווה? יוסי:
 

לאור העובדה שבחלק מהישובים  .במקור ההנחיה הייתה לחלוקה שווה שמעון:
 ייבדק שקלול שיתחשב גם  במצב בכל יישוב.  ,בוצעו עבודות

 
צריך להתמקד במוסדות המועצתיים ולדרוש מהישובים להשתתף  אופיר:

 בחלקם. בכל מקרה, חשוב למנף את זה לתושבים בישובים.
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והמועצה אינה מאחר שבבסיס ההצעה מימון ההשתתפות מהלוואה,    שמעון:
למסקנה שעל מנת לקדם את  עיגהיכולה לתת הלוואות לישובים, 

 .הפרויקט, הדרך הנכונה היא שהמועצה תממן את השתתפות הישובים
 בטבלת האיזון. עיפויהמימון  ,רומאכ

 
 :הוחלט

 

15-17-2 

לחברת החשמל בפרויקט  לאשר את השתתפות המועצה במצ'ינג
המקור ₪. מיליון  1.5התייעלות בצריכת החשמל בהיקף של 

התקציבי יוגדר ע"י גזבר המועצה מתוך האפשרויות שהוא הציג 
 בפגישה. ההשתתפות תוכנס לטבלת האיזון.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :תקציב קרן פיתוח .3

 
תקציב קרן הפיתוח הוא נספח של התקציב השנתי, שאושר במליאה  שמעון:

הקודמת. מדובר בקרן רב שנתית. התבצעה בקרה על תב"רים 
 שצריכים לסגור.

 .2017מציג את הביצוע בשנת  
 שמוצע לסגור את הגירעונות בהם:תב"רים  שבעה יש 
 ₪. 17,482 - 1465תב"ר  
 ₪. 18,430 - 1471תב"ר  
 ₪. 783 -1536תב"ר  
 ₪.  561 -1578תב"ר  
 ₪. 140 - 1699תב"ר  
 ₪. 40,900 - 1503תב"ר  
 ₪.  6,961 - 1538תב"ר  
  
 בעודף שיסגרו.מספר תב"רים  מציג 

     תב"רים בעודף סופי
 )₪( סכום  ר"מס' תב

1289  63000 

1322  12849 

1371  69000 

1468  67671 
1525  176711 

1566  819 

1572  4606 
1575  4201 
1581  6996 
1585  1243 

1618  188 
1619  104 

1659  17 

1708  48 
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 ₪. 4,501,625– 31.12.17סה"כ יתרת הקרן ליום  
 )מצ"ב(.₪  5,471,625, בהיקף כולל של 2018מציג מסגרת הקרן לשנת  
 .2017מציג את היתרה בקרנות בכל אחד מהישובים בסוף  

 
 :הוחלט

 

15-17-3 

ביצוע בשנת  –קרן הפיתוח תקציב המליאה מאשרת את  (1
 .2018ומסגרת תקציב הפיתוח לשנת  2017

: )מקרן פיתוח( התב"ריםסגירת המליאה מאשרת את  (2
1465 ,1471 ,1503,1536, 1538, 1578 ,1699. 

המליאה קיבלה דיווח על סגירת תב"רים שהסתיימו  (3
 בעודף.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :נוהל השתלמויות .4

 : קרן רוזן, מנהלת מש"אמוזמנת
 

בתחום ההשתלמויות.  מציגה באמצעות מצגת את הנוהל המוצע קרן:
 דגשים:

 הנוהל מסתמך על מדיניות שגובשו ע"י המליאה. •
 הוגדרו מטרות הנוהל וסוגי השתלמויות. •
 הוגדרו הסמכויות לאישור ההשתלמויות. •
 הוגדרו סכומי תקרה להשתתפות המועצה לפי וותק העובד. •
 גובשה מסגרת תקציבית כוללת. •
 מוקמת ועדת השתלמויות, שתוביל את ההתנהלות. •

 
 מציג את החידושים המרכזיים המוצעים בנוהל ובאופן ההתנהלות. עודד:

 
מברך על הנוהל המגובש והמאורגן. חשוב שנדע מהו כלל התקציב  אופיר:

 .להשתלמויות במועצה
 

 :הוחלט
 

 ההשתלמויות המוגש.לאשר את נוהל  15-17-4

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 :שונות .5

 
 התייעצות –עדוד נשים להשתתף בבחירות למליאה  (1

 : אביטל ניר, יועצת למעמד האישה.מוזמנת
 
 עקב רגישות הנושא, הוחלט לקיים את הדיון בדלתיים סגורות. ❖

 
 לחו"לנסיעת  (2

 
 לאישור: נסיעות לחו"לשתי מציג  עודד:

 עדי הרץ בר נחוםו  המורים טל אלוני, 2018פברואר במהלך  .1
 כל ההוצאות ע"ח המארחים. לביקור למידה בסן דייגו.יסעו 

בג'נבה במהלך  WORLD ORT ארגון  אלון שוסטר הוזמן לכנס .2
 הארגון. . האירוח ע"ח 2018חודש ינואר 

   
 :הוחלט           

  
 

15-17-5/2 

עדי ולאשר את יציאתם לביקור למידה בסן דייגו של טל אלוני  (1
  .2018הרץ בר נחום במהלך חודש פברואר 

 WORLD ORTארגון נסיעתו של אלון שוסטר לכנס לאשר את  (2
 .2018בג'נבה במהלך חודש ינואר 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 לחברה לפיתוח שער הנגב יםמינוי נציג (3

 
חברים בהנהלת החברה לפיתוח.  שנימציג את הצורך למנות  עודד:

מוצע: נוגה גולסט )עובדת מועצה(, אמנון זרקא )נציג ציבור(. 
 השניים עומדים בדרישות הסף.

 
 

 :הוחלט 
  

15-17-5/3 
 לאשר את המינוי של נוגה גולסט כעובדת מועצה 
 ואמנון זרקא כנציג ציבור בחברה לפיתוח כלכלי.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:adasa@sng.org.il


 

 לשכת מנכ"ל המועצה

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

 

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': 

 תב"רים (4
 
 חדש 

 
 כפר עזה/חישוף צמחיית גדר מטרה: :1799תב"ר  
 משהב"ט -₪  24,278 מימון:  
 ₪  24,278 סה"כ:  

 
 הוחלט:

 

 
 .אושר פה אחד

 
 רשם: עודד פלוט 

                    
                 

 
                     

    
 עודד פלוט                                                               שוסטראלון 

 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   
 

 
 
 

 שהוצג.  המליאה מאשרת את התב"ר 15-17-5/4
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