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 1-1 –)מליאה( 
 

 7/18סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 25.7.18מיום 

  
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אלון שוסטר :נוכחים
 נציג ארז - יצחק אמיתי )חקל'ה( 
 נציג דורות - ניר בן אשר 
 נציג גבים - איציק חסון 
 נציג נחל עוז - לארי טרנטו 
 נציג אור הנר - ביידרעדו  
 נציגת ניר עם - בטי גברי 

 
  

 נציג ברור חיל - יוסי קרן :חסרים
 נציג כפר עזה - אופיר ליבשטיין 
 נציג יכיני - אריה רייבי 
 נציג מפלסים - איתן כביר 
 נציג רוחמה - ליאור ניסקי 

 
  

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"ל המועצה - עודד פלוט
 גזבר המועצה - קרן צבישמעון 

 
 

 :סדר היום
 

 .25.6.18מיום  6/18אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 
 עדכונים. .2
 

 .השבת קרקע למפלסים .3
 

 .תכנית לאזרחים ותיקים .4
 

 .שונות .5
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 :פירוט הסעיפים

 
 :25.6.18מיום  6/18אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .הסיכום אושר ללא מתנגדים

 
 :עדכונים .2

 
  מינוי אחות לבתי הספר (1

יוצאים למכרז סבבי מכרז, עדיין לא נמצאה עובדת מתאימה.  שלושהאחרי 
 לפתוח את שנת הלימודים כשהתפקיד לא מאויש. יהיה צורךיתכן שנוסף. 

 
 שאילתותהגשת  (2

 מוצג הנוהל להגשת שאילתות, כפי שהובהר ע"י היועצת המשפטית. 
 

  השבת קרקע למפלסים .3
 הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד()חומר רקע 

 
בעבר הועברה קרקע של מפלסים למועצה לצורך הקמת מתנ"ס  עודד:

טחונית, הפרויקט לא התקדם י"אתגרים". בשל המיקום הרגיש מבחינה ב
בבדיקות  ונראה שלא יצא לפועל. הישוב מבקש להשיב לו את הקרקע.

שהתבצעו לא נמצאה מניעה להשבת הקרקע. על פי הידוע בשלב זה, 
 ידוע משרד הפנים.יההשבה צריכה להיות לרמ"י, ב

 
 את סטאטוס החוזה שלו. קבוץ שיבדוק להציע לצריך  איציק:

           
 :  הוחלט        

 

7-18-3 
ה למתנ"ס "אתגרים" בהתאם דלאשר את השבת הקרקע שיוע

 .לפרוצדורה הנדרשת

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 תכנית לאזרחים ותיקים .4

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 .מנהלת העמותה למען הקשיש ומועדון יחדיו: חיה ברדמן, מוזמנת
 

 מציגה את הפרויקט ואת ההסכם בין המשרד לשוויון חברתי למועצה.  חיה:
 

במסגרת מתוך התקציב שהועבר לעמותת יחדיו ההשתתפות העצמית היא  :שמעון
 נוהל תמיכות. 
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 :  הוחלט        
 

7-18-4 
ההסכם בין המועצה למשרד לשוויון חברתי חתימה על לאשר 

 להשתתפות בתוכנית לאזרחים וותיקים.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :שונות .5

 
 עדכון הרכב –ועדת ערר לענייני ארנונה  (1

 
צורך להסדיר את שקיים שהוגש לגבי ארנונה, התברר בעקבות ערר  שמעון:

 ועדת הערר.
 

מציג את הצורך לרענן את הרכב הועדה. מציג את המועמדים ואת  עודד:
 ., המאשרות את התאמתםחוות הדעת של היועצת המשפטית

 
 :  הוחלט          

 

7-18-5/1 

 ועדת ערר לענייני ארנונה: כבאת הרלאשר 
 הועדה יו"ר -עו"ד יוסי אוריין 

 חבר ועדה – )קלוק( אברהם סער
 חבר ועדה –אביב לזרוביץ 

 ממלא מקום –)שמיל( גיורא שמי 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 נגב מערביערים אשכול מינוי נציג מועצה לאיגוד  (2

 
עקב המעבר של אשכול נגב מערבי מחברה לתאגיד, בוצע שינוי  עודד:

לפיכך  הרשויות., המתבסס על המנכ"לים של בהרכב ההנהלה
 יהיה מנכ"ל המועצה. מוצע שנציג המועצה בהנהלה 

           
 :  הוחלט         

 

7-18-5/2 
)מתוקף כנציג המועצה  , מנכ"ל המועצה,לאשר את עודד פלוט

 בהנהלת אשכול נגב מערבי.תפקידו( 

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 (חודשים 10-ל) יציאה למכרז -להסעת תלמידים נהג אוטובוס  (3
 

 10מציג את הצורך ביציאה למכרז לנהג אוטובוס לתקופה של  עודד:
חודשים, על מנת להפעיל אוטובוס נוסף העומד לרשות המועצה 

 (."ישןהאוטובוס "ה)
 

 מה קורה אם האוטובוס לא יכול לתפקד במהלך התקופה? ניר:
 

 זמני, שניתן להיפרד ממנו בהתראה מוגדרת. בעובדמדובר  עודד:
 

צריך לקבל החלטה עניינית לגבי הוספת אוטובוס חדש, על בסיס  איציק:
 בדיקה כלכלית.

 
היא הגדלת הצי והוספת נהג חדש המשמעות של רכישת אוטובוס  אלון:

לא נראה נכון לעשות זאת מספר זה מגדיר מדיניות חדשה, וקבוע. 
 חודשים לפני הבחירות.

 
על  השתיתן אינדיקצישונית, רא בדיקה כלכלית תבוצע ,בכל מקרה שמעון:

 .של אוטובוס חדש כדאיות רכישה וההפעלה
 

 :  הוחלט         
 

 חודשים. 10לאשר יציאה למכרז לנהג אוטובוס לתקופה של  7-18-5/3

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
  תרומות לרכישת ציוד כיבוי אש (4

 (. הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

 תרומות: שלושמציג  שמעון:
מהפדרציות היהודיות בקנדה למטרת ₪  27,410תרומה בסך  .1

 רכישת גרורי כיבוי אש.
 טרקטורונים 2מקרן היסוד לרכישת ₪  258,964תרומה בסך  .2

 .₪( 260,000על  ואה של קרן היסוד )האישור הסופי
 מקרן היסוד לרכישת טרקטורון נוסף.₪  130,000 תרומה בסך .3

 ועדה לבחינת קבלה של תרומות.וב שלוש התרומות נדונו ואושרו
מציע שהציוד יאוחסן במחסני מחלקת חג'בי, קב"ט המועצה, אייל 

 מקום דיון על בהמשך סוכם בהנהלה הפעילה שיתקיים  .הביטחון
 השימוש בטרקטורונים.אופן האחסון ו

 
השוטפות באחזקת כלים כאלה, חשוב להגדיר איך העלויות בגלל  איציק:

ובאחריות מי האחזקה והתפעול. יש היגיון להקצות מקצים אתם 
 אותם לישובים.
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 האחזקה של הכלים האלה במועצה היא יקרה וחסרת תועלת. חקל'ה:

 
 זה מנטרל את היתרונות שלו. –אם הטרקטורון צריך גרור  ניר:

 
 נבחן אפשרויות שונות להקצאת הכלים, כולל חלוקת האחריות. אלון:

 
 :  הוחלט         

 

7-18-5/4 
 התרומות. שלושלאשר את  .1
 לקיים בחינה של ההקצאה והאחריות על הטרקטורונים. .2

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 השתתפות לשדות נגב –הקמת פסל בצומת סעד  (5

 
ן שער מציג את היוזמה להקמת פסל בכיכר בצומת סעד בשיתוף בי שמעון:

אש"ח, כשכל  150-לבין שדות נגב. העלות הכוללת עומד על כ הנגב
 מהעלות. 50%-ב אמורה לשאתרשות 

 
 יתכן שניתן לאתר תורמים לפרויקט. חקל'ה:

 
 חשוב להגדיר מהם האלמנטים שאנו מציבים בכיכרות שלנו. בטי:

 
נראה לו מאוד נכון להעמיד אלמנטים אומנותיים בנקודות מרכזיות  ניר:

 באזור.
 

 בהחלט יש מקום לנסות לאתר תרומות ייעודיות לפרויקט. אלון:
 

 :  הוחלט         
 

7-18-5/5 

עקרונית את המימון של חלקנו בפרויקט בהיקף לאשר  .1
 אש"ח. 75של 

למנות נציגות מקצועית מטעם המועצה לליווי האומנותי  .2
 .של הפרויקט

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 מוגבלותמינוי ממונה תעסוקה לאנשים עם  (6

 
 ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות. נותאנחנו נדרשים למ עודד:

 מוצע לאשר את קרן רוזן, מנהלת מש"א, שכבר עוסקת בתחום. 
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 :  הוחלט         
 

7-18-5/6 
כממונה תעסוקה לאנשים  , מנהלת מש"א,את קרן רוזן לאשר

 עם מוגבלויות.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
ין הקמה ושימוש בכתת לימוד ילעמותת הספורט בענהסכם בין המועצה  (7

 ממוגנת
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
לצרכים מציג את הצורך בהקמת כתת לימוד ממוגנת בקרית החינוך  שמעון:

הכתה תעמוד לרשות עמותת הספורט, ולצורך כך  ספורטיביים.
של היועצת  מציג את חוות דעתה נדרש הסכם בין המועצה לעמותה.

 המאשרת את ההתקשרות. ,המשפטית
 

 :  הוחלט         
 

7-18-5/7 
לאשר חתימה על ההסכם בין המועצה לעמותת הספורט על 

 הקמת כתת לימוד ממוגנת בקרית החינוך.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 הסכם עם אשכול נגב מערבי בנושאי איכות הסביבה (8

 
מערבי, בו זכה אתר דודאים. מציג את המכרז שביצע אשכול נגב  שמעון:

 .הכוונה היא לשפר את התנאים במסגרת ההתקשרות דרך האשכול
מציג את חוות דעתה  אש"ח בשנה. 75-סכון הצפוי עומד על כיהח

 משפטית, המאשרת את ההתקשרות.השל היועצת 
 

מההסכם, כך שיזכו בקבוצים כחלק מבקש להכיל את הפסולת  חקל'ה:
 . לבהנחה שמקבל האשכו

 
ככל שנוגע לפסולת  הישובים, ההסכם מכליל  .יבדוק עם האשכול  שמעון:

יבקש מהאשכול לבדוק  ,לגבי שוברים הקשורים לבניה .את הישובים
 הסוגיה.

 
 :  הוחלט         

 

7-18-5/8 
לאשר את ההסכם עם אשכול נגב מערבי בנושא איכות 

  .הסביבה

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 תב"רים (9

 
ה )לא הוגש  תמבוטלשאושרה במליאה הקודמת  1824תב"ר הגדלת   שמעון:

מאחר שבינתיים התקבלו מקורות מימון נוספים  . למשרד הפנים(
  .1832 -ו 1827מוגשים תב"רים חדשים 

 מציג את התב"רים המובאים לאישור. 
 

 :הגדלה              
 

 הקמת בי"ס יסודי מטרה: :1666תב"ר 
 ₪  21,912,259 סכום קודם: 
 קק"ל -₪  950,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  22,862,259 סה"כ: 

  
 גן ילדים מפלסים מטרה: :1732תב"ר 

 ₪  1,001,919 סכום קודם: 
 קבוץ מפלסים -₪  150,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  1,151,919 סה"כ: 

 
 מרכיבי בטחון שבולים ניר עם מטרה: :1793תב"ר 

 ₪  1,143,463 סכום קודם: 
 משהב"ט -₪  847,322 סכום ההגדלה: 
 ₪  1,466,310 סה"כ: 

 
 ים:חדש

 
כיסוי עלויות רכישת טרקטורונים ומערכת  מטרה: :1827תב"ר 

 כיבוי
 קרן היסוד -₪  260,000 מימון: 
 ₪ 260,000 סה"כ:   

 בכפוף לאישורו במליאה זו. , וזחר זה אושר כבר על ידי הממונה על המ"תב
 

 ברור חיל תשתיות בישוב הישן מטרה: :1828תב"ר 
 ברור חיל -₪  660,000 מימון: 
 ₪  660,000 סה"כ: 

 
 רכישת גרור מטרה: :1829תב"ר 

 קרן היסוד -₪  27,410 מימון: 
 1762העב' מתב"ר  -₪  5,221  
 32,631 סה"כ: 
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 לשכת מנכ"ל המועצה

 | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים איבים
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 רכישת טרקטורון וערכת כיבוי מטרה: :1830תב"ר 
 קרן היסוד -₪  130,000 מימון: 
 ₪  130,000 סה"כ: 

 
 רכישת ציוד כיבוי אש מטרה: :1831 תב"ר

 משרד הפנים -₪  870,9 :מימון 
 ₪ 9,870 סה"כ: 

 
 גרורי כיבוי 4רכישת  מטרה: :1832תב"ר 

 משרד הפנים -₪  73,033 מימון: 
 משהב"ט -₪  72,000  
 ₪  145,033 סה"כ: 

  
   :הקטנה

 
 'ינג לתקציבי מדינה ואחריםצמ מטרה: :1762תב"ר 

 ₪  525,630 סכום קודם: 
  1829לתב"ר העב'  -( ₪ 5,221) סכום ההקטנה: 
 ₪  520,409 סה"כ: 
  

 הוחלט:
 

 
 .אושר פה אחד

 
 
 רשם: עודד פלוט 

                                    
 

                     
    

 עודד פלוט                                                               אלון שוסטר
 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   
 

 
 

 
 
 

 שהוצגו. המליאה מאשרת את התב"רים 7-18-5/9
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