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 1-1 –)מליאה( 
 

 18/3סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 18.3.18מיום 

  
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אלון שוסטר :נוכחים
 נציג ארז - יצחק אמיתי )חקל'ה( 
 נציג יכיני - אריה רייבי 
 נציג דורות - ניר בן אשר 
 נציג רוחמה - ליאור ניסקי 
 נציג כפר עזה - אופיר ליבשטיין 
 נציג גבים - איציק חסון 
 נציג נחל עוז - לארי טרנטו 
 נציגת ניר עם - בטי גברי 
 נציג ברור חיל - יוסי קרן 

 
  

 נציג מפלסים - איתן כביר :חסרים
 נציג אור הנר - עדו ביידר 

 
  

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

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

 מבקר פנים -  עלי דבסן
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 :סדר היום

 
 25.2.18מיום  2/18אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 
 עדכונים. .2

 
 .4לתקופה: רבעון  2017דו"ח רבעוני לשנת  .3

 
 מקומיים.ועדים  –דו"ח ביקורת  .4

 
 .2018לשנת  פיתוחהלוואת  .5

 
 .שונות .6

 
 :פירוט הסעיפים

 
 :25.2.18מיום  2/18אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .אושר ללא מתנגדיםהסיכום 

 
 )מוסר: אלון( :עדכונים .2

 
 בי"ס יסודי חדש (1

הערב יתקיים מפגש עם הורי בית הספר היסודי, בו תוצג ההערכות להקמת 
 בית הספר החדש.

לא אישר בנקודת הזמן הנוכחית את הקמת שלב ב' )מבנה משרד החינוך 
 הכיתות השלישי(. האישור יהיה בהתאם לנתוני הצמיחה בהמשך.

 
 הסכמות עם שדרות (2

נו נמצאים בהליך ניסוח ההסכם עם שדרות בליווי יועצים משפטיים של שני א
הועדה הצדדים. הכוונה היא להשלים את הכנת ההסכם עד הדיון הבא של 

 הגיאוגרפית. 
 

 :4לתקופה: רבעון  2017בעוני לשנת דו"ח ר .3
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
 מציג את הדו"ח שנדון ואושר בועדת ההנהלה. דגשים: שמעון:

 500אש"ח. על זה יש להוסיף עוד  426השנה הסתיימה בעודף של  •
 .שתוקצבו ולא נוצלואש"ח מהעודף המצטבר, 

  .להסדרי ארנונה הגביר את תשלומי הארנונה בסוף השנהמבצע  •
כנראה במקום  –השנה הגיע מענק נוסף ממשרד הפנים בסוף  •

 רזרבת השר.
)קרנות ועודפי  יש בחשבון הבנק כספים המכסים את ההתחייבויות •

 .תב"רים זמניים(
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 :הוחלט         
 

3-18-3 
: תקופהל 2017המליאה מאשרת את הדו"ח הרבעוני לשנת 

 .4 רבעון

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :מקומייםועדים  –דו"ח ביקורת  .4

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

תוך כדי עבודת עלי עשה עבודה מקיפה ויסודי בנושא הועדים המקומיים.  ליאור:
הביקורת, עלי כיוון והנחה את הועדים. הועדה הגדירה בתוכנית העבודה 

 ביקורת בועדים שטרם עברו ביקורת. 2018לשנת 
 

מציג את הדו"ח המוגש. חלק גדול מההערות הן "רוחביות" לגבי כל  עלי:
הועדים. נערכה ישיבה בנושא עם עודד ורמה, היועצת המשפטית. 

הנחיה לכלל הועדים לגבי המשך  בבהתאם לכך, עודד ניסח מכת
 ההתנהלות.

 את עיקרי הליקויים.מציג  
 ויות שעלו בדיון:והתייחסהערות  
 התנהלות ועדות הביקורת.מעקב אחר החשוב להגדיר מי אחראי על  •
מקום לתגמל כספית את הועדים שמגישים את הדו"חות יתכן שיש  •

 בזמן.
יש מקום לבחון העמקה של הדיונים במליאה על דו"חות הועדים  •

 המקומיים.
על בסיס חשוב שביטוח נושאי המשרה יהיה לפי התפקידים ולא  •

 י.שמ
 

מול חמשת הועדים, שסייעה להם  המעמיקהמודה לעלי על העבודה  עודד:
לחדד את הדרישות ולגבש את המענים. מציג את המכתב שהוציא לכלל 

. מברך על החלטת הועדה הועדים על בסיס החלטות ועדת הביקורת
 להמשיך את עבודת הביקורת בועדים של שאר הישובים.

 
שהתקבלו בשיתוף עם ועדת הביקורת לגבי תוכנית מציג את ההחלטות  עלי:

 .2018העבודה לשנת 
 
 :הוחלט         

 

3-18-4 

לאשר את המלצות ועדת הביקורת בנושא דו"ח מבקר 
את דו"ח הביקורת. המליאה מבקשת ו, 2016המועצה לשנת 

מהועדה לעקוב אחר תיקון הליקויים ולוודא שלא ישנו. ביטוח 
 יועבר לטיפולו של יועץ הביטוח של המועצה. –נושאי משרה 

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 :2018לשנת  פיתוחהלוואת  .5
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
, שנדונה ואושרה 2018מציג את הצעת המסגרת להלוואת הפיתוח לשנת  שמעון:

               אש"ח. 4,500עומדת על סה"כ המסגרת המוצעת בועדת ההנהלה. 
, וכן את ייעודי ההלוואה. מציג את המסגרת המוצעת לתנאי ההלוואה

 מודגש שהתב"רים הספציפיים יאושרו לאחר אישור ההלוואה.
 

 מעון מקבל החלטות בנושאים כספיים?עם מי ש אריה:
 

בשיקולי הבחירה נלקח בחשבון הרכב ההלוואות של המועצה. כרגע  שמעון:
 ה צמודה , משום שהמרכיב הצמוד נמוך.הנטייה לקחת הלווא

  
שמעון מתייעץ איתו באופן קבוע, על פי החלטות המליאה. הבסיס הוא  איציק:

 יזור סיכונים.פ
 
 

 :הוחלט
 

3-18-5 

לאשר למועצה האזורית שער הנגב לקיחת הלוואה אחת או יותר  (1
 ₪. מיליון  4.5לצרכי פיתוח בסכום מצטבר שלא יעלה על 

 .1813כתב"ר ההלוואה תוגדר 
 ההלוואות יילקחו מבנק לאומי או מבנק דקסיה. (2
שנים באחד או יותר  15-ההלוואה או ההלוואות תהיינה ל (3

 מהמסלולים הבאים:
 .)הלוואה לא צמודה( -0.15% ריבית פריים שלא תעלה על 
 )הלוואה לא צמודה(. 3.2%ריבית קבועה שלא תעלה על  
 .)הלוואה צמודה( 1.8% ריבית צמודה שלא תעלה על 

להסמיך את מורשי החתימה בשם המועצה לחתום על כל  (4
 המסמכים הבנקאיים שיידרשו לצורך לקיחת הלוואות אלה.

לאשר לשעבד לצורך קבלת ההלוואות הכנסות עצמיות של  (5
המועצה עד לסכום ההלוואות, ולהסמיך את מורשי החתימה בשם 

 צורך כך.המועצה לחתום על כל המסמכים שיידרשו ל
 לאשר את ייעודי ההלוואה שהוצגו על ידי הגזבר.  (6

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :שונות .6

 
 תקצוב תכנון אתר המים והבטחון בניר עם (1

 
אנו עומדים בפני מהלך של שיקום ושיפוץ אתר המים והבטחון בניר  אלון:

המועצה כש מגבשים מקורות תקציבים ייעודיים, עם. בהדרגה
לשימור אתרים מובילה את המהלך. בשלב ראשון אנו משקמים את 

 35הבריכה. לצורך התכנון, אנו נדרשים להקצות מצ'ינג בהיקף 
 אש"ח.
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 :הוחלט
 

3-18-5/1 
בתכנון שיקום כמצ'ינג לאשר השתתפות של המועצה 

 אש"ח. 35הבריכה באתר המים והבטחון בהיקף 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 לאחות בי"סמכרז  (2

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

אנו נדרשים להחליף את האחות המשמשת את שני בתי הספר  עודד:
של מנהלת בית הספר ומנהל  חוות דעתבהיקף של חצי משרה. מציג 

שהקליטה מח' החינוך בנושא. יש הנחיה של היועצת המשפטית 
 בהליך של מכרז.תתבצע 

 
יתרון בהעסקה במסגרת מכרז. יש עדיפות להעסקה לא רואה  יוסי:

 במיקור חוץ.
 

ושא וזה מחייב אותנו לפעול משרד הפנים מקשיח את עמדתו בנ שמעון:
 בהתאם, כלומר להמנע מהעסקה במיקור חוץ במקרים מסוג זה.

 
מצב של קיום  עלולים ליצורהאחות ושל העסקת הנוכחיים התנאים  איציק:

 מעביד.-יחסי עובד
 

אם אין ויכוח על עצם התפקיד, הרי שדרך המלך היא קליטה  עודד:
יש גם הנחיה ברורה שאין להעסיק במיקור  ,באמצעות מכרז. כאמור

 חוץ.
 

 :הוחלט
 

 לאשר יציאה למכרז לאחות בית ספר בחצי משרה. 3-18-5/2

 
 .נמנע 1נגד,  1בעד,  6ברוב של אושר 

 
 :תב"רים (3

 
ו , הייעוד הינ1715תב"ר מציג בקשה לתוספת ייעוד להלוואה שב שמעון:

 ולטאי. הבקשה ו-קט הפוטוהתייעלות אנרגטית, בנוסף לפרוי
שהוצג בפירוט  ,)לפי מכתב מצורף נדונה ואושרה בועדת הנהלה

 .(בישיבה
 את התב"רים לאישור.מציג  
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 יםחדש

 
 2017סימון כבישים והתקני בטיחות  מטרה: :1810תב"ר 

 משרד התחבורה. -₪   65,617 מימון: 
 1762העברה מתב"ר  -₪  28,121  
 ₪ 93,738 סה"כ: 

 
 התעמלות –רכישת מכשירים ציוד  מטרה: :1811תב"ר 

 טוטו -₪  38,175 מימון: 
 1762הע' מתב"ר  -₪  25,449  
 ₪  63,624 סה"כ: 

 
 רכישת ציוד שחייה מטרה: :1812תב"ר 

 וטוט -₪  78,308 :מימון 
 1762העב' מתב"ר  -₪  52,206  
 ₪  130,514 "כ:סה 

 
 הקטנה

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

 ₪  631,406 סכום קודם: 
 1810העב' לתב"ר   -₪  (28,121) סכום ההקטנה: 
 1811העב' לתב"ר  -( ₪ 25,449)  
 1812העב' לתב"ר  -( ₪ 52,206)  
 ₪. 525,530 סה"כ: 

 
 גני ילדים ומעונות בישובים מצ'ינג :מטרה :1764 תב"ר

 ₪  150,000 קודם:סכום  
 1764העב' לתב"ר  -( ₪ 150,000) סכום ההקטנה: 
 0 "כ:סה 

 
 הגדלה

 
 "ס יסודיהקמת בי :מטרה :1327תב"ר 

 ₪  24,560,430 קודם:סכום  
 קק"ל -₪  950,000 ההגדלה:סכום  
 ₪ 25,510,430 "כ:סה 

 
 גן ילדים במפלסים מטרה: :1732תב"ר 

 ₪  851,919 קודם:סכום  
 1764העב' מתב"ר  -₪  150,000 ההגדלה:סכום  
 ₪ 1,001,919 "כ:סה 
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 החלפת גגות אסבסט בישובי המועצה מטרה: :1759תב"ר 

 ₪  3,495,162 סכום קודם: 
 הגה"ס ביטול התחייבות ישנה –₪ ( 2,299,162)  
 הגה"ס התחייבות חדשה –₪  14,257,550  
 תוספת התחייבות הגה"ס -₪  11,958,388  
 תוספת התחייבות משקים -₪  2,702,000  
 ₪  18,155,550 "כ:סה 

 
 שיפוץ מרכז הביטחון והשיטור מג"ב מטרה: :1791תב"ר 

 ₪  205,000 סכום קודם: 
 משהב"ט -₪  50,000 ההגדלה:סכום  
 ₪  255,000 סה"כ: 

  
 הוחלט:

 

 
 .פה אחדאושר 

 
 רשם: עודד פלוט 

                                    
 

                     
    

 עודד פלוט                                                               אלון שוסטר
 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   
 
 

ייעוד תוספת שהוצגו, כולל  התב"ריםהמליאה מאשרת את  3-18-5/3
 .1715תב"ר הלוואה שבל
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