לשכת מנכ"ל המועצה
כ"ו כסלו תשע"ט
 04דצמבר 2018
(מליאה) – 1-1

סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 11/18
מיום 3.12.18
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג דורות
נציג גבים
נציגת יכיני
נציגת ניר עם
נציגת נחל עוז
נציגת רוחמה
נציג אור הנר
נציג מפלסים
נציגת ארז

נוכחים:

אופיר ליבשטיין
ניר בן אשר
ירון להב
מורן חג'בי
דנה מזרחי בראודה
עדי גן אל צ'רי
נטלי (נתי) גולן
אדי פולונסקי
דוד בן ברון
אורנה נעים

-

חסר:

יוסי קרן
מירה שטהל

 נציג ברור חיל -נציגת כפר עזה

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
עודד פלוט
שמעון קרן צבי
שוקי פדר
לילך שיינגורטן

 מנכ"ל המועצה גזבר המועצה -מנהל חשבונות ראשי
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  10/18מיום .25.11.18

.2

עדכונים.

.3

אישור המלצת ועדת איתור למנכ"לית המועצה.

.4

אישור מינוי נציגים לועדת המועצה ותאגידים.

.5

הכשרה לחברי מליאה בנושא תקציב.

.6

שונות.

•

בפתיחת הישיבה נערך טקס הדלקת נרות לחג החנוכה.
השתתפו :מנהלים במועצה ,סא"ל איציק וקנין ,קצין עורף אוגדת עזה.

פירוט הסעיפים:
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  10/18מיום :25.11.18
הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
)1

החלטת ממשלה לחיזוק "עוטף עזה"
אופיר :מעדכן שאתמול התקבלה החלטה מקיפה ומורכבת לשנתיים
( .)2019-2010נראה שמדובר בהחלטה טובה ,שיהיה צורך ללמוד את
פרטיה ולתרגם אותם למשמעויות למועצה .בין היתר ,ההחלטה
כוללת :הטבות מס וארנונה ,תקציבים לטיפול בצמתים ובתנועה
בקרית החינוך ,טיפול בגזם ,חיזוק החוסן ,מענק למועצה ועוד.

)2

אזורי עדיפות לאומית
אופיר :מעדכן לגבי היערכות למאבק להכנסת ברור חיל ודורות למפת
העדיפות הלאומית.

)3

פיצוים בעקבות המצב הבטחוני
אופיר :מעדכן לגבי הטיפול בפיצויים לבעלי עסקים ,עמותת התיירות
ולהורים שלא יכלו לצאת לעבודה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
)4

מחאה על אלימות נגד נשים
מחר יערך כנס של עובדי המועצה בנושא ,פתוח לציבור.

.3

אישור המלצת ועדת איתור למנכ"לית המועצה:
מוזמנת :קרן רוזן ,מנהלת מש"א.
(לילך שיינגורטן לא נכחה בדיון בסעיף זה)
קרן:

מציגה את פרוטוקול הועדה ,ואת אופן התנהלותה.
הועדה אישרה את כשירותה והתאמתה של לילך שיינגורטן לתפקיד
מנכ"לית המועצה.

אופיר :מוצע שהשכר של לילך יעמוד על  85%משכר מנכ"ל.
נתי:

כחברת ועדה ,מאוד התרשמה מהריאיון עם לילך.

הוחלט:
11-18-3

לאשר את מינויה של לילך שיינגורטן כמנכ"לית המועצה .לילך
תכנס לתפקידה בשכר של  85%משכר מנכ"ל.
אושר ללא מתנגדים.

חברי המליאה ברכו את לילך על בחירתה לתפקיד.
.4

אישור מינוי נציגים לועדת המועצה ותאגידים:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה).
לילך:
אופיר:

לאחר סבב שיחות עם חברי המועצה ,גובש השיבוץ לכלל ועדות המועצה
והנהלות התאגידים .מציגה טבלה מסכמת של השיבוץ (מצ"ב).
•
•

בועדת המכרזים – חשוב שתהיה התייצבות מלאה על מנת לוודא
שיהיה רוב.
לגבי העמותה לשירותים חברתיים (ההידרו)  -יש סיכום עם אלון
שוסטר שיתמנה ליו"ר העמותה .בשלב זה ,התקבלה החלטה
בהנהלת העמותה ששמעון קרן צבי ישמש כמ"מ יו"ר העמותה.

עודד:

לכל ועדה יש עובד מערכת שמופקד על ההתנהלות השוטפת ותיאום,
הכנת סדר היום ,הכנת חומרים ,רישום הפרוטוקולים וכו'.

דוד:

חשוב שיהיה סנכון לגבי התכנסות הועדות וההנהלות ,כך שלא יהיו
התנגשויות ויהיו פערי זמן סבירים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:
11-18-4

לאשר את שיבוץ חברי המועצה ונציגי ציבור בועדות ובהנהלות
התאגידים כפי שהוצג (מצ"ב).
אושר ללא מתנגדים.

.5

הכשרה לחברי מליאה בנושא תקציב
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
מציגים :שמעון קרן צבי  -גזבר המועצה ,שוקי פדר ,מנהל חשבונות ראשי.
שמעון ושוקי :מציגים באמצעות מצגת את הבסיס להכרת המסגרת הכספית של
המועצה (מצ"ב).
נושאים מוצגים:
 נתונים כללים אודות המועצה. מסגרת ההכנסות וההוצאות ,מרכיבים מרכזיים בתקציב. עומסי המלוות. שכר ומשרות. נזילות פיננסית.מציגים את תקציב המועצה המעודכן בשנת  ,2018מציגים את
מודל "התקציב המותנה".
אופיר :מודה לשמעון ולשוקי על ההכנה והצגה של החומר בצורה בהירה .בסוף
החודש יובא לאישור המליאה תקציב המועצה המבוסס על המסגרת
הקיימת .במהלך  2019יערכו דיונים שישפיעו על התקציב ב.2020-
במקביל ,במהלך השנה נעסוק בתחום המוניציפאלי ,במטרה לייצר אמנת
שירות.

.6

שונות:
)1

משלחות לקרלסרואה
עודד :מציג את קשרי החו"ל של המועצה עם הפדרציה היהודית בסן-דייגו
ארה"ב ,ועם המועצה האזורית קרלסרואה גרמניה.
מציג שתי משלחות המתוכננות לנסוע לקרלסרואה:
 )1משלחת גומלין חינוך  -באפריל  ,2019העיר המזמינה :אטלינגן.
משתתפים במשלחת :זהר ניר לוי ,חניתה ברעם ,אורי מלול ושולי
הרן.
 )2משלחת הכרות עם בעלי התפקידים – במאי  .2019משתתפים
במשלחת :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,חנה טל ,שולי הרן.
מציג את המקורות התקציביים :משלחת גומלין חינוך  -טיסות ואירוח ע"ח
קרלסרואה.
משלחת הכרות עם בעלי התפקידים  -אירוח מלא ע"ח המארחים ,הוצאות
הטיסות נחלקות בין המועצה והנוסעים ( 150$לנוסע).
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:

11-18-6/1

לאשר את שתי הטיסות לקרלסרואה:
 )1משלחת גומלין חינוך :זהר ניר לוי ,חניתה ברעם ,אורי מלול,
ושולי הרן .אין השתתפות של המועצה.
 )2משלחת הכרות עם בעלי התפקידים :אופיר ליבשטיין ,לילך
שיינגורטן ,חנה טל ,שולי הרן .עלות משוערת למועצה:
כ.1,036$-
אושר ללא מתנגדים.

.2

תב"רים
שמעון:

מציג את התב"רים.
מפרט את השיקולים לרכישת אוטובוס חדש ,כשהמשרד החינוך
נושא ברוב העלות .מקור המימון המשלים הוא מכספי מפעל
הפיס.

עודד:

כרגע יש נהג לאוטובוס במשרה זמנית .בהמשך תובא לאישור
הוספת תקן קבוע.

הקטנה והגדלה
תב"ר :1723

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

תשתיות ל 11-יח"ד בתי אגודה כפר עזה
₪ 2,892,000
( ₪ )990,000השתתפות כפר עזה
 ₪ 990,000מ .השיכון
₪ 2,892,000

חדש
תב"ר :1844

רכישת אוטובוס חדש
 - ₪ 379,516מפעל הפיס
₪ 379,516

מטרה:
מימון:
סה"כ:

הגדלה
תב"ר :1732

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

גן ילדים במפלסים
 - ₪ 150,000קבוץ מפלסים
 - ₪ 751,919משרד החינוך
 - ₪ 250,000מועצה – מלוות
 - ₪ 100,000קרן פיתוח
₪ 1,251,919

מצ"ב מצב קרן פיתוח.
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לשכת מנכ"ל המועצה

הוחלט:
11-18-6/2

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

רשם :עודד פלוט

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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