לשכת מנכ"ל המועצה
א' אייר תשע"ז
 27אפריל 2017
(מליאה) – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 4/17
מיום 26.4.17
נוכחים:

יצחק אמיתי (חקל'ה)
ליאור ניסקי
איתן כביר
יוסי קרן
לארי טרנטו
עדו ביידר
בטי גברי
אריה רייבי

-

נציג ארז
נציג רוחמה
נציג מפלסים
נציג ברור חיל
נציג נחל עוז
נציג אור הנר
נציגת ניר עם
נציג יכיני

חסרים:

אלון שוסטר
איציק חסון
אופיר ליבשטיין
ניר בן אשר

-

ראש המועצה
נציג גבים
נציג כפר עזה
נציג דורות

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
עודד פלוט
שמעון קרן צבי
עלי דבסן
❖

 מנכ"ל המועצה גזבר המועצה -מבקר פנים

בהיעדרו של ראש המועצה ,יצחק אמיתי (חקל'ה) מונה כיו"ר הישיבה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  3/17מיום .19.3.17

.2

דו"ח רבעוני לשנת  2016לתקופה . 4

.3

הפעלת האולפן למוזיקה באמצעות המתנ"ס.

.4

שונות:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

סיכומי ישיבות ועדת השקעות.
מחיקת חובות.
קול קורא מרכז צעירים – המשרד לשוויון חברתי.
מצ'ניג למעון יום בברור חיל.
הגדלת השתתפות המועצה בפסטיבל "קולנוע דרום".
מלגות מפעל הפיס.
עדכונים.
תב"רים

פירוט הסעיפים
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  3/17מיום :19.3.17
הסיכום אושר ללא מתנגדים.

.2

דו"ח רבעוני לשנת  2016לתקופה :4
שמעון:

הדו"ח נדון ואושר בועדת ההנהלה.
דגשים:
הדו"ח הסתיים בעודף של כ 500-אש"ח.
יש לנו די מזומנים לכסות את ההתחייבויות בקרנות ואת הפער בין
העודפים בתב"רים לבין הגירעונות הזמניים.

חקל'ה :מודה לעוסקים במלאכה על העבודה המקצועית.
הוחלט:
4-17-2

המליאה מאשרת את הדו"ח הרבעוני לשנת  2016לתקופה .4
אושר ללא מתנגדים.
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.3

הפעלת האולפן למוזיקה באמצעות המתנ"ס:
מוזמן :אריה חודרה ,מנהל מתנ"ס שער הנגב.
אריה:

במשך שנים המתנ"ס הפעיל בפועל את האולפן למוזיקה ,למרות
שפורמאלית המועצה הייתה המפעילה .זאת ,בעקבות דרישה של
משרד החינוך .הדרישה הזו כבר לא קיימת ,ולכן מוצע לאחד בין
האחריות לסמכות ולהעביר את הניהול הפורמאלי למתנ"ס.

ליאור:

האם המהלך עבר בחינה משפטית?

אריה:

משרד החינוך אישר את המהלך.

עלי:

צריך לבחון אם יש צורך בפניה למשרד הפנים.

שמעון:

לא רואה בעיה פורמאלית .ממילא הייתה עד היום התחשבנות בין
המתנ"ס למועצה ,המהלך דווקא מסדיר את המצב .המלצת ההנהלה
הפעילה היא לשמר את התקציב הייעודי לאולפן כתקציב "צבוע"
המועבר למתנ"ס .נמשיך לבחון את היקף ההשתתפות של המועצה
גם באולפן למוזיקה.

אריה:

המעבר מתוכנן להיות בספטמבר ,בתחילת שנת הלימודים .באותה
עת יוצג צפי להיקף ההשתתפות הנדרש מהמועצה.

עלי:

מציע שיהיה הסכם מסודר בנושא בין המועצה למתנ"ס.

אריה:

מדי שנה נחתם הסכם על השירותים שהמתנ"ס נותן למועצה ,הוא
יכלול גם את תחום המוזיקה.

בטי:

המעבר הוא הזדמנות לבחון את המסגרת התקציבית והמנהלתית של
האולפן ואת מידת יעילותה.

שמעון:

הבחינה תתבצע במהלך ההערכות שאנו מבצעים לקראת תקציב
.2018

הוחלט:
4-17-3

לאשר את העברת האולפן למוזיקה להפעלה ע"י המתנ"ס ,מותנה
באישור היועצת המשפטית.
אושר ללא מתנגדים.
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.4

שונות:
)1

סיכומי ישיבות ועדת השקעות
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון :מציג את סיכומי הפרוטוקול של הועדה מתאריכים 5.1.17
ו .3.4.17-מטרת האישור היא לוודא שאין סטיות מהנחיות חוזר
מנכ"ל בנושא.

הוחלט:
4-17-4/1

מאשרים את סיכומי פרוטוקולים של ועדת השקעות מיום 5.1.17
ומיום .3.4.17
אושר ללא מתנגדים.

)2

מחיקת חובות
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון :מציג  2חובות שאין כנגדם נכסים:
אי.אם.טי .איינובייט מייניג טכנולוגי בע"מ (.)₪ 135,043
אמיר זיני (.)₪ 93,989
לגבי שניהם התקבלו חוות דעת משפטיות של אנשי מקצוע ושל
היועצת המשפטית .הועדה למחיקת חובות אימצה את חוות
הדעת והחליטה להמליץ למליאה למחוק את החובות.
אריה ר :מה קורה עם המבצע למחיקת חובות ,שפורסם ע"י האוצר?
שמעון:

הדיון בנושא טרם התקיים .בעבר נצלנו מבצעים לצמצום היקף
חובות הארנונה .אין לכך קשר למחיקות המוצעות.

הוחלט:
4-17-4/2

מאשרים למחוק חובות ל:
 אי.אם.טי .איינובייט מייניג טכנולוגי בע"מ .₪ 135,043 - אמיר זיני .₪ 93,989 -אושר ללא מתנגדים.
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)3

קול קורא מרכז צעירים – המשרד לשוויון חברתי
מוזמן :אריה חודרה ,מנהל מתנ"ס שער הנגב.
אריה ח:

לפני מספר חודשים אישרנו השתתפות של המועצה במצ'ינג
להעסקת רכז/ת ושיוון חברתי במרכז צעירים .יש מתח מסוים
בין שני המשרדים המתקצבים – נגב גליל ושיוון חברתי .קיבלנו
טיוטת חוזה מהמשרד לשוויון חברתי ואני מתבקשים לאשר
אותו .לפני שנחתום נצטרך לוודא שזה על דעת משרד נגב גליל.

אריה ר:

בנקודת הזמן הזו ,צריך לתת אור ירוק לחתום על הסכם עם
המשרד לשוויון חברתי .עם זאת ,לפני חתימה צריך לבדוק מה
המצב.

יוסי:

מוקדם מדי לקבל החלטות סופיות .אנחנו צריכים להתקדם
ולקבל החלטות בכל נקודת זמן.

חקל'ה:

(מסכם) אנחנו ממשיכים להתקדם ,ומאפשרים לחתום על בסיס
ניתוח תמונת המצב.

הוחלט:
4-17-4/3

 )1מאשרים לחתום על ההסכם עם המשרד לשוויון חברתי.
 )2המליאה מסמיכה את ההנהלה הפעילה לקבל החלטות
בנושא.
אושר ללא מתנגדים.

)4

מצ'ניג למעון יום בברור חיל

הוחלט:
4-17-4/4

לדחות את הדיון לישיבה הבאה.
אושר ללא מתנגדים.

)5

הגדלת השתתפות המועצה בפסטיבל "קולנוע דרום":
שמעון:

מציג את הרקע ,שכבר הובא למליאה בעבר ,המתייחס
לכספים מארנונה במתחם הרכבת ומול ,7כשאנו משתדלים
לייעד לפעילות אזורית משותפת את מחצית סכום הארנונה נטו
(בניכוי הגידול במענק) .בשנה קודמת אישרנו העברת 200
אש"ח לפעילויות של מכללת ספיר .אנו לא יודעים במדויק את
המצב בשנת  .2017נכון לעכשיו ,הבקשה המשותפת של אלון
ומכללת ספיר היא הקצאה של  100אש"ח לפסטיבל קולנוע
דרום ו/או לכנס שדרות ,כשהחלוקה תקבע בסיכום ביניהם.
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אריה ר:

צריך לבדוק מה יוצא לנו מהתמיכה בשני האירועים ובעיקר
בכנס שדרות ,ששמנו לא מופיע בו.

בטי:

התושבים שלנו משתתפים ונהנים משתי הפעילויות.

עודד:

יש לנו עניין רב בחיזוקן של המכללה ושדרות .זה אף מופיע
בחזון המועצה.

יוסי:

המועצה מיוצגת בצורה ראויה בועד המנהל של ספיר.

הוחלט:

4-17-4/5

 )1לאשר השתתפות בסך  100אש"ח לפסטיבל קולנוע דרום
ו/או לכנס שדרות.
 )2להסמיך את אלון שוסטר ואורנה גיגי לקבל החלטה על
החלוקה בין שני הפרויקטים או הקצאה מלאה לאחד מהם.
אושר ללא מתנגדים.

)6

מלגות מפעל הפיס
אריה ח:

)7

עדכונים
עודד:

)8

מציג את המסגרת של מלגות מפעל הפיס לתושבי שער הנגב.
השנה קיבלו  80סטודנטים ,המחויבים לפעילות קהילתית
וחינוכית ומסייעת רבות לארגונים באזור .בכוונתנו להמשיך זאת
גם בשנה הבאה.

נערכים לסבב מפגשים עם הציבור בישובים .השנה מגבשים
מודל חדש ,שמטרתו לערב יותר את המשתתפים .חברי
המליאה יעודכנו לגבי המפגשים בישובים.

תב"רים
שמעון:

מציג את מצב הקרן לביצוע עבודות פיתוח (מצ"ב) .בשל הצורך
לקדם תכנון מעונות (שיתבצע ככל הנראה על ידי אותו מתכנן),
מציע לנהל את המעונות שיוגשו לקול הקורא ב 2017-ו2018-
בתב"ר אחד .על כן מוצע לסגור תב"רים שנפתחו לכל מעון
ולפתוח תב"ר אחד מעונות בישובים .2017-2018
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הגדלה:
תב"ר  :1717מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

שיקום גדר בטחון ביכיני
₪ 1,039,942
 - ₪ 198,022משהב"ט
₪ 1,237,964

חדשים:
תב"ר  :1767מטרה:
מימון:
סה"כ:

גן ילדים בניר עם
 - ₪ 150,000קבוץ ניר עם
₪ 150,000

תב"ר  :1768מטרה:
מימון:
סה"כ:

מעונות בישובים 2017-2018
 - ₪ 350,000קרן פיתוח
₪ 350,000

ביטולים:
תב"ר  :1733מטרה:
סכום קודם:
מימון:
סה"כ:

מעון ממוגן דו כיתתי ניר עם
₪ 150,000
( - ₪ )150,000העברה לקרן פיתוח
0

תב"ר  1734מטרה:
סכום קודם:
מימון:
סה"כ:

מעון חד כיתתי רוחמה
₪ 100,000
( - ₪ )100,000העברה לקרן פיתוח
0

הוחלט:
3-17-4/5

המליאה מאשרת את התב"רים שהוצגו.
אושר פה אחד.

רשם :עודד פלוט

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה

יצחק אמיתי
יו"ר הישיבה
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