לשכת מנכ"ל המועצה
י"ג תמוז תשע"ח
 26יוני 2018
(מליאה) – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 6/18
מיום 25.6.18
נוכחים:

אלון שוסטר
יצחק אמיתי (חקל'ה)
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-

נציג מפלסים
נציג כפר עזה
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משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  5/18מיום 30.5.18

.2

עדכונים.

.3

מינוי ועדת בחירות וקביעת מודד.

.4

עדכון תקציב .2018

.5

מטווח ניר עם.

.6

שונות.



בשל היעדר קוורום נדרש ,תחילת הישיבה נדחתה בשעה.

פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  5/18מיום :30.5.18
הסיכום אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
א .המצב הבטחוני
מועצות העוטף פועלות במצב הנוכחי לגייס אמצעים ומשאבים בטווחים המיידי
והבינוני.
ב .מנהלת בי"ס חדשה
במכרז שביצע משרד החינוך ,נבחרה מנהלת לבי"ס היסודי החדש ,לימור
דרמון מאופקים.
ג .הסכם עם שדרות
הועדה הגאוגרפית גיבשה את המלצותיה ,החופפות כמעט לחלוטין את
ההסכם שהושג בין שתי הרשויות .סוכם עם שדרות שההערות לועדה יצאו
במשותף.
ד .גרעון ועדים מקומיים
שמעון:

עפ"י הסיכום בישיבת המליאה הקודמת ,נעשתה בחינה מול  3ועדים
שהיה גרעון בהתנהלות הכספית שלהם בשנה החולפת :כפר עזה
ניר עם וברור חיל .התשובות שהתקבלו נותנות מענה לטיפול
בגירעונות.
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ה .סיכום משלחת מקצועית קרלסרואה
עודד:

.3

מדווח על המשלחת שחזרה לפני שבוע ,ועסקה הן בקידום
הלמידה המשותפת בתחום הוותיקים והן בשמירת רציפות הקשר
לקראת הבחירות אצלנו.

מינוי ועדת בחירות וקביעת מודד
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
מוזמן :נפתלי סיון ,מנהל המטה האסטרטגי
נפתלי:

מציג את תמונת המצב לגבי ההערכות לבחירות .בשלב זה אנו נדרשים
למנות ועדת בחירות ולקבוע את המודד למספר הנציגים מכל ישוב .מציג
את הנחיות משרד הפנים.
מציג את הרכב הועדה המוצע .העקרון המנחה הוא יצירת איזונים ושיבוץ
ע"י אנשים שאינם מזוהים.

אלון:

מסביר את העקרונות לקביעת המודד .המודד המוצע בא להבטיח שיהיה
נציג אחד מכל ישוב.

בדיון שנערך ,הוצע להגדיל את המודד ,במטרה להבטיח שמכל אחד מהישובים
יהיה רק נציג אחד במליאת המועצה.
עודד:

בעניין זהות הועדים – המועצה יזמה פגישות עם הנהלות הישובים בהם
הנושא יכול להיות רלוונטי ,וסוכמו המהלכים לגבי ההמשך בכל אחד
מהם.

הוחלט:

6-18-3

 .1ועדת הבחירות תמנה  6חברים ,והרכבה יהיה :חזי עינת – יו"ר,
אברהם שנפלד ,מורן בילדר ,מיכה בן הלל ,אורלי טייס ,הדרה
מדמון.
מזכיר הועדה :נפתלי סיון.
משקיפים :הדסה אטיאס ,עלי דבסן.
 .2לאשר מודד של  900בעלי זכות בחירה ,שיוצע ע"י המועצה
לשר הפנים.
אושר ללא מתנגדים.

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים
מועצה אזורית שער הנגב ד.נ .חוף אשקלון 78100

SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל' | Tel:972-8-6806205 :פקס | Fax 972-8-6806220 :דוא"ל | Email: adasa@sng.org.il l :אתרWeb: www.sng.org.il :

3

לשכת מנכ"ל המועצה
.4

עדכון תקציב :2018
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון :מציג את המסגרת לעדכון תקציב  ,2018שנדונה ואושרה בועדת
ההנהלה וכספים .דגשים:
 "הפשרת" קרן קשישים ,לאחר דיון שהתקיים בנושא עם נציגי מנהליהקהילות.
 העברת רוב רובו של התקציב המותנה לתקציב הרגיל.בשונה ממה שהוצג בועדת ההנהלה והכספים – התקציב כולל רכב
בטחון לנחל עוז (הכנסות והוצאות).
עודד:

מציג את הדיונים שנערכו בנושא קרן קשישים בשיתוף עם מנהלי קהילות
והנהלת יחדיו .בשורה התחתונה – הגענו למסקנה שלא נכון בעת הזו,
מספר חודשים לפני בחירות ,לבצע שינויים גדולים ,שישפיעו על
התקציבים המועברים לישובים .לכן ,סוכם לשמור על המסגרת
התקציבית ועל החלוקה בין הישובים בשני דגשים:
א .דגש שהתקציב המועבר לישובים ייועד לשרות לכלל אוכלוסיות
הקשישים.
ב .להגדיל את מרחב התחומים שניתן לדווח במסגרת ההחזרים
(לדוגמא :בריאות).

אריה:

חשוב שהתקציב המועבר יהיה "צבוע" לטובת הקשישים ,כולל יכיני.

הוחלט:

6-18-4

 )1לאשר את עדכון התקציב המוגש לשנת  2018בסך  120,489אש"ח.
 )2לאשר את המסגרת המוגשת של קרן קשישים ,עם העדכונים
והדגשים המוצעים במסמך שהועבר.
אושר ללא מתנגדים.

.5

מטווח ניר עם
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
אלון:

סוקר את השתלשלות העניינים עד כה.
נערך דיון מקיף בועדת הנהלה ,בהשתתפות היועצת המשפטית .בתום
הדיון סוכם שהיא תדבר עם היועצת המשפטית של ניר עם ותעביר חוות
דעת שתהווה בסיס להחלטת המליאה.

אריה:

חושב שלא נכון לצאת למכרז.
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חקל'ה :מיצינו את הניסיונות למצוא פתרון אחר ,מלבד יציאה למכרז .קבוץ ניר
עם יצטרך לפעול במרץ לקידום הבדיקות שהוא מבקש.
הוחלט:

6-18-5

 )1לצאת למכרז על הפעלת המטווח ע"ש אל"מ נביה מרעי ז"ל.
 )2אם וכאשר במהלך הכנת המכרז יתברר שיש חלופות אחרות
ברות יישום ,הן תבחנה בהתאם.
אושר ללא מתנגדים

.6

שונות:
 )1תוצרי ועדת השקעות
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון :מציג את פרוטוקול ישיבת ועדת השקעות מיום .12.2.18
הוחלט:
6-18-6/1

המליאה רשמה שפרוטוקול ועדת השקעות מיום  12.2.18הונח
בפניה.
אושר ללא מתנגדים.

 )2מכרזים לבי"ס חדש :אב בית ,מזכירה
עודד:

עם פתיחת בי"ס יסודי חדש ,אנו נדרשים לאייש שתי משרות שיפעלו
לצד מנהלת בית הספר :אב בית ומזכירה ,שתיהן במשרה מלאה.
המזכירה גם תסייע בעבודות מנהלה לאורי מלול ,לפחות בשנה
הקרובה .אב בית  -במקום משרה זמנית.

הוחלט:
6-18-6/2

לאשר יציאה למכרז לשתי המשרות :אב בית ומזכירה לבי"ס יסודי
חדש .שתי המשרות במשרה מלאה.
אושר ללא מתנגדים.
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 )3מרכז הכוון לבני  - +60הסכם עם בין המועצה לנגב מערבי
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
מוזמנת :חנה טל ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
אלון:

מציג את הקונספט שפותח באשכול נגב מערבי להקמת מרכזים,
שתפקידם להכין אנשים לקראת היציאה לפנסיה.
מציג את עיקרי ההסכם ואת ההתחייבויות הכספיות שהמועצה
לקחה על עצמה.

חנה:

זו תוכנית ארצית של אש"ל והג'וינט ,המתבצעת אצלנו דרך
האשכול .מציגה את השירותים שהמרכז ייתן ,ביניהם אימון אישי,
סדנאות הכנה לפרישה ,הכוונה לתעסוקה.

הוחלט:
6-18-6/3

לאשר את ההסכם עם אשכול נגב מערבי על הקמת והפעלת
מרכז הכוון לבני .+60
אושר ללא מתנגדים.

 )4מיגון בית כנסת – מפלסים
עודד:

משרד הדתות הקצה  100אש"ח למיגון בתי כנסת באחד מהישובים
שהוא מגדיר .בבדיקה שנעשתה ,התברר שהתקציב לא מספיק
לממ"מ ,ולכן הוצעה הצבת מיגונית בצמוד לבית הכנסת במפלסים.
עפ"י הסיכום בועדת ההנהלה נבחנו הרצון והיכולת של חמשת
הישובים להשתתף בסכום החסר להקמת ממ"מ .אף אחד
מהישובים לא מעוניין בכך .לפיכך אנו חוזרים להציע שהמיגון יעשה
בבית הכנסת במפלסים ,בהתאם למקורות התקציב.

הוחלט:
3-18-5/4

לאשר העמדה של הקצאת משרד הדתות בסך  100אש"ח למיגון
בית הכנסת במפלסים.
אושר ללא מתנגדים.
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 )5משלחת נערים משער הנגב לקרלסרואה
עודד:

משלחת בני נוער יוצאת לקרלסרואה לשבוע ביולי .המשלחת מונה
 15נערים ו 3-מלווים .הוצאות האירוח על המארחים ,הטיסה ע"ח
ההורים והמועצה.

הוחלט:
3-18-5/5

מאשרים משלחת נערים משער הנגב לקרלסרואה.
אושר ללא מתנגדים.

 )6הסכם בין חברת חשמל למועצה – פרויקט התייעלות אנרגטית
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
שמעון:

מציג את הרקע ואת ההסכם שגובש ,היועצת המשפטית מאשרת
להתקשר עם חברת חשמל ,בכפוף לקבלת אישור מנכ"ל משרד
הפנים לפטור ממכרז.

הוחלט:
3-18-5/6

מאשרים את ההסכם עם חברת חשמל על פרויקט התנהלות
אנרגטית.
אושר ללא מתנגדים.

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים
מועצה אזורית שער הנגב ד.נ .חוף אשקלון 78100

SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל' | Tel:972-8-6806205 :פקס | Fax 972-8-6806220 :דוא"ל | Email: adasa@sng.org.il l :אתרWeb: www.sng.org.il :

7

לשכת מנכ"ל המועצה
 )7פתיחת חשבונות בנק לביה"ס היסודי החדש
שמעון:

עם פתיחת בית הספר החדש יש לפתוח שני חשבונות בנק :חשבון
אחד עבור תשלומי ההורים וחשבון שני עבור הניהול העצמי .בשלב
זה מורשי החתימה יכולים להיות מנהלת ביה"ס ועובד המועצה ,שכן
עדיין אין נציגות הורים לביה"ס (לצורך מינוי מורשה חתימה נוסף
בחשבון תשלומי ההורים) ,וטרם מונתה מזכירה לביה"ס (לצורך מינוי
מורשה חתימה נוסף בחשבון ניהול עצמי) .בהמשך יהיה ניתן לעדכן
את זכויות החתימה בחשבונות.

הוחלט:
מאשרים לפתוח שני חשבונות בנק לביה"ס היסודי החדש (סמל
מוסד  )616805שיפתח בשנה"ל הקרובה.

3-18-5/8

חשבון תשלומי ההורים
מורשי החתימה בחשבון תשלומי ההורים יהיו:
קבוצה א' :לימור דרמון מנהלת ביה"ס ת.ז 025412164
קבוצה ב' :יואב גלבוצקי עובד מועצה ת.ז 055308266
חתימתה של לימור דרמון יחד עם חתימתו של יואב גלבוצקי
יחייבו את חשבון תשלומי ההורים לכל דבר וענין.
חשבון ניהול עצמי
מורשי החתימה בחשבון הניהול העצמי יהיו:
קבוצה א' :לימור דרמון מנהלת ביה"ס ת.ז 025412164
קבוצה ב' :יואב גלבוצקי עובד מועצה ת.ז 055308266
חתימתה של לימור דרמון יחד עם חתימתו של יואב גלבוצקי
יחייבו את חשבון הניהול העצמי לכל דבר וענין.

אושר ללא מתנגדים.
 שאילתא
יוסי קרן:

מבקש להבהיר מי היה מעורב בגיוס התרומות מסן-דייגו בעקבות
מבצע "צוק איתן".
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לשכת מנכ"ל המועצה
 )8תב"רים:
הגדלה:
תב"ר :1639

שיקום דרכים בטחוניות חקלאיות
מטרה:
₪ 25,000,000
סכום קודם:
סכום ההגדלה - ₪ 851,855 :רשות המיסים בישראל
₪ 25,851,855
סה"כ:

תב"ר :1706

הוספת כיתת גן ברוחמה
מטרה:
₪ 1,243,925
בכום קודם:
סכום ההגדלה - ₪ 26,000 :מפעל הפיס
₪ 1,269,925
סה"כ:

תב"ר :1714

גן ילדים בברור חיל
מטרה:
₪ 1,243,925
סכום קודם:
סכום ההגדלה – 26,000 :מפעל הפיס
₪ 1,269,925
סה"כ:

תב"ר :1775

תאורת בטחון ביכיני
מטרה:
₪ 785,054
סכום קודם:
סכום ההגדלה - ₪ 108,916 :משהב"ט-פקע"ר
₪ 893,970
סה"כ:

חדשים
תב"ר :1825

מטרה:
מימון:
סה"כ:

שיקום דרך בטחון בהרחבת הישוב ארז
 - ₪ 436,067משהב"ט-פקע"ר
₪ 436,067

שמעון :מבקש להגדיל תב"ר שהגיע בצהרי היום:
רכש  3גרורי אש 2016
תב"ר  :1824מטרה:
₪ 90,000
סכום קודם:
סכום ההגדלה - ₪ 15,000 :משהב"ט
 - ₪ 15,000משרד הפנים
 - ₪ 11,000העב' מתב"ר 1762
₪ 131,000
סה"כ:
תב"ר :1826

מטרה:
מימון:
סה"כ:

הקמת תאורת בטחון בישוב מפלסים
 - ₪ 200,605משהב"ט
₪ 200,605
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לשכת מנכ"ל המועצה
הקטנה
תב"ר :1762

מג'ינג לתקציבי מדינה ואחרים
מטרה:
₪ 525,630
סכום קודם:
סכום ההקטנה - ₪ )11,000( :העב' לתב"ר 1824
₪ 514,630
סה"כ:

הוחלט:
5-18-5/5

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

רשם :עודד פלוט

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה

אלון שוסטר
ראש המועצה
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