לשכת מנכ"ל המועצה
ח' שבט תשע"ח
 24ינואר 2018
(מליאה) – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 1/18
מיום 23.1.18
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ארז
נציגת ניר עם
נציג כפר עזה
נציג נחל עוז
נציג רוחמה
נציג יכיני
נציג דורות
נציג גבים

נוכחים:

אלון שוסטר
יצחק אמיתי (חקל'ה)
בטי גברי
אופיר ליבשטיין
לארי טרנטו
ליאור ניסקי
אריה רייבי
ניר בן אשר
איציק חסון

-

חסרים:

איתן כביר
יוסי קרן
עדו ביידר

 נציג מפלסים נציג ברור חיל -נציג אור הנר

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
עודד פלוט
שמעון קרן צבי

 מנכ"ל המועצה -גזבר המועצה

סדר היום:
.1

אישור סיכומי פגישות מליאה מס'  14/17מיום  24.12.17ו 15/17-מיום .31.12.17

.2

הסכמות בין שער הנגב לשדרות לקראת דיון בועדה הגיאוגרפית (גבולות).

.3

שונות.
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לשכת מנכ"ל המועצה
פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכומי פגישות מליאה מס'  14/17מיום  24.12.17ו 15/17-מיום
:31.12.17
הסיכומים אושרו ללא מתנגדים.

.2

הסכמות בין שער הנגב לשדרות לקראת דיון בועדה הגיאוגרפית (גבולות):
מוזמנים :אדר' דניאל סנרמן ,מהנדס המועצה
דב קהת ,יועץ מלווה
❖

עקב רגישות הנושא ,הוחלט פה אחד לקיים את הדיון בדלתיים סגורות.

אלון ,מנהלי המועצה ודב הציגו את ההסכמות שהושגו עם שדרות במו"מ שנערך
במהלך החודשים האחרונים.
נערך דיון.
הוחלט:

1-18-2

 )1לאשר את ההסכמות שהוצגו כבסיס להסכם עם
שדרות ,שיוצג בועדה הגיאוגרפית .האישור מותנה
באישור ההסכמות ע"י מועצת העיר שדרות.
 )2לפנות מיידית לחמשת הישובים שההסכמים נוגעים
לשטחים שברשותם לבדיקה אם יש להם הסתייגויות
או התנגדות .אם יהיו כאלה ,הן יובאו לידיעת חברי
המליאה ואם יתברר שיש התייחסויות מהותיות ,הן
יובאו לדיון במליאה.
 )3בצד ההחלטה העקרונית ,יש לבצע את הדברים
הבאים:
א .להוסיף להסכם מנגנון לתיאום ולפתרון מחלוקות.
ב .לעגן בתוך ההסכם עקרונות ההתנהלות של
המנהלת המשותפת של הפארקים.
ג .להתקשר עם עו"ד המתמחה בקרקעות ,לצורך
ניסוח ההסכם מטעמנו.
בהצבעה שנערכה  -בעד 8 :נגד.1 :
ההחלטה אושרה ברוב קולות
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לשכת מנכ"ל המועצה
.3

שונות:
)1

הגדלת חוזה להסרה והחלפת גגות אסבסט בכפר עזה ונחל עוז
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון:

מציג את הצורך להגדיל את היקף החוזה עם אלטכנו אר.ג'י.אל.
בע"מ ,כך שלאחר ההגדלה הסכום הכולל של החוזה יהיה בסך
 ₪ 4,378,725כולל מע"מ .מציג חוות דעת של היועצת המשפטית
המאשרת הגדלת החוזה.

הוחלט:
1-18-3/1

לאשר את הגדלת החוזה להסרה והחלפת גגות אסבסט
בכפר עזה ונחל עוז.
אושר ללא מתנגדים.

)2

ועדת מקצועית לשילוט – מינוי חברים
עודד:

במסגרת יישום חוק העזר בנושא השילוט ,יש צורך במינוי ועדה
מקצועית לשילוט .בהתאם להנחיית החוק ,מוצע למנות לועדה
את :עודד פלוט ,אדר' דניאל סנרמן ,אלעד חורב ,רחמים גוזי
ונוגה גולסט.

הוחלט:

1-18-3/2

להקים ועדה מקצועית לשילוט שחבריה:
עודד פלוט  -מנכ"ל (יו"ר)
אדר' דניאל סנרמן  -מהנדס המועצה
אלעד חורב  -מנהל היח' לאיכות הסביבה (האגף המוניציפלי)
רחמים גוזי  -פקח
נגה גולסט – מנהלת היח' לעסקים קטנים
אושר ללא מתנגדים.

)3

ועדת שמירה בגבים
עודד:

קבוץ גבים מעוניין לאכוף את חוק העזר לשמירה .הוא פונה
לאשר את הרכב ועדת השמירה :גונן סמיד ,זיו אביב (רבש"ץ),
אמיר אשכנזי.

אופיר:

צריך לעדכן את שאר הישובים לגבי המנגנון להסדרת השמירה.
חשוב להסדיר את האכיפה.
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הוחלט:
1-18-3/3

לאשר את ועדת השמירה בגבים בהרכב:
גונן סמיד ,זיו אביב (רבש"ץ) ,אמיר אשכנזי.

אושר ללא מתנגדים.
)4

תב"רים:
ביטולים
תב"ר :1741

סכום לביטול:

₪ 457,008

מימון:

מ .השיכון

תב"ר :1577

סיכום לביטול:

₪ 150,000

מימון:

מ .השיכון

תב"ר :1589

סכום לביטול

₪ 640,000

מימון:

מ .השיכון

סגירה
תב"ר :1289

פיתוח ,תכנון ,רכישת ציוד ושיפוצים ל2005-

תב"ר :1322

הלוואות פיתוח

תב"ר :1465

הצטיידות דור ג' לבניית מקיף שער הנגב
❖ הערה :התב"ר יסגר לאחר אישור ההגדלה כמפורט
להלן.

תב"ר :1468

ביוב ביכיני

תב"ר :1471

הקמת מגרש ספורט בברור חיל

תב"ר :1503

תכנון ופיקוח גן ממוגן ומיגון חזיתות  2מעונות בנחל עוז

תב"ר :1507

עתודה מדעית טכנולוגית – הצטיידות מעבדות מדעים

תב"ר :1514

דורות – שצ"פ (שטח פתוח)

תב"ר :1525

הלוואת פיתוח

תב"ר :1530

הסדרת ציר למרכז הישוב בדורות

תב"ר :1536

שיפוצים וליקוי בטיחות מרכז פיס

תב"ר :1538

סימון כבישים והתקני בטיחות 2012

תב"ר :1566

השקעות בישובים מקרן פיתוח
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לשכת מנכ"ל המועצה
תב"ר :1572

השקעות ביחידת מחשב בית ספרית

תב"ר :1575

תכנון כללי

תב"ר :1578

הטמנת קווי חשמל בנחל עוז

תב"ר :1581

החלפת רכיבי אסבסט במעונות יום

תב"ר :1583

שיקום מקלטים בישובים

תב"ר :1585

החלפת מושבים באולם הספורט

תב"ר :1614

שיפוץ מקווה במושב יכיני

תב"ר :1615

שיפוץ מבני ציבור וספורט בכפר עזה

תב"ר :1618

ציוד ומחשוב במועצה

תב"ר :1619

שיפוצים ותיקון ליקויי בטיחות במבני מועצה

תב"ר :1659

שיפוץ מגרש כדורגל

תב"ר :1689

שיקום תאורת בטחון במפלסים

תב"ר :1690

שיקום תאורת בטחון בכפר עזה

תב"ר :1693

מרכיבי בטחון בגבים – תאורת בטחון

תב"ר :1699

פיתוח בתי עלמין

תב"ר :1700

שיקום דרך בטחון בגבים

תב"ר :1704

תאורת בטחון באיבים

תב"ר :1708

מיכלי אצירה בעיקר למחזור זרם כתום

תב"ר :1717

שיקום גדר בטחון ביכיני

תב"ר :1718

שיקום דרך בטחון בכפר עזה

תב"ר :1720

רכב להסעת תלמידים

תב"ר :1727

העתקת עוגן לאנטנה

תב"ר :1731

שערי בטחון באיבים ומפלסים
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לשכת מנכ"ל המועצה
הקטנה
תב"ר :1711

השלמת מצ'ינג לתקציבי מדינה
מטרה:
₪ 116,401
סכום קודם:
סכום ההקטנה - ₪ )81,166( :העברה לתב"ר 1801
₪ 35,235
סה"כ:

תב"ר :1762

מצ'ינג לתקציבי מדינה ואחרים
מטרה:
₪ 700,000
סכום קודם:
סכום ההקטנה - ₪ )53,594( :הע' לתב"ר 1801
( - ₪ )15,000הע' לתב"ר 1802
₪ 631,406
סה"כ:

חדשים
מטרה:

הכנת תכנית מתאר מקומית כוללנית
במועצה אזורית
 - ₪ 3,673,800מינהל התכנון
₪ 3,673,800

תב"ר :1800

מטרה:
מימון:

מגרשי דשא סינטטי לקהילה
 - ₪ 600,000המועצה להסדר ההימורים
בספורט
 - ₪ 81,166העב' מתב"ר 1711
 - ₪ 53,594העב' מתב"ר 1762
₪ 734,760

מטרה:
מימון:

תחנת אוטובוס בצ' הכניסה לנחל עוז
 - ₪ 85,000מ' התחבורה
 - ₪ 15,000העב' מתב"ר 1762
₪ 100,000

תב"ר :1803

מטרה:
מימון:
סה"כ:

פיתוח בתי עלמין
 - ₪ 200,000משרד לשירותי דת
₪ 200,000

תב"ר :1804

מטרה:
מימון:
סה"כ:

ארז – הצטיידות לחמ"ל ישובי
 - ₪ 50,000משהב"ט
₪ 50,000

תב"ר :1805

מטרה:
מימון:
סה"כ:

נחל עוז – תשתיות לביתן שמירה ממוגן
 - ₪ 40,000משהב"ט
₪ 40,000

תב"ר :1806

מטרה:
מימון:
סה"כ:

הקמת שער חשמלי בארז
 - ₪ 55,000פיקוד העורף
₪ 55,000

מימון:
סה"כ:
תב"ר :1801

סה"כ:
תב"ר :1802

סה"כ:
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הגדלה
תב"ר :1465

הצטיידות דור ג' לבנית מקיף ש.ה
מטרה:
₪ 4,773,578
סכום קודם:
סכום ההגדלה - ₪ 17,842 :העב' מתב"ר 1409
₪ 4,791,420
סה"כ:

הגדלה והקטנה
תב"ר :1409

בנית בי"ס תיכון מקיף
מטרה:
₪ 98,713,108
סכום קודם:
סכום ההגדלה - ₪ 17,842 :קרן פיתוח
סכום ההקטנה - ₪ )17,842( :העב' לתב"ר 1465
₪ 98,713,108
סה"כ:

הוחלט:
1-18-3/4

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

רשם :עודד פלוט

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה

אלון שוסטר
ראש המועצה
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