לשכת מנכ"ל המועצה
כ"ג טבת תשע"ט
 31דצמבר 2018
(מליאה) – 1-1

סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 1/19
מיום 24.1.19
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציג גבים
נציג אור הנר
נציגת ארז
נציגת יכיני
נציגת כפר עזה
נציג דורות
נציג מפלסים
נציגת נחל עוז
נציגת ניר עם

נוכחים:

אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
ירון להב
אדי פולונסקי
אורנה נעים
מורן חג'בי
מירה שטהל
ניר בן אשר
דוד בן ברון
עדי גן אל צ'רי
דנה מזרחי בראודה

-

חסרה:

נטלי (נתי) גולן

 -נציגת רוחמה

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
לילך שיינגורטן
שמעון קרן צבי
אשר וקנין

 מנכ"לית המועצה גזבר המועצה -מנהל כפר הנוער איבים
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  12/18מיום .30.12.18

.2

עדכונים.

.3

תיקונים לחוקי עזר לאיכות הסביבה והעמדת רכב וחנייתו.

.4

נספחים לתקציב המועצה – נספח קרן פיתוח וחלק הפיתוח.

.5

נושאי כ"א.

.6

שונות.

פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  12/18מיום :30.12.18
ראו פרוטוקול קודם (מצ"ב)
אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
)1

בי"ס תיכון
אופיר:

)2

בי"ס יסודי
אופיר:

)3

אזורי רישום – תקפים לשלוש שנים מפתיחת בית הספר הצומח.

שימוע לעוף עוז
אופיר:

)4

מנהל בי"ס התיכון ,מסיים בסוף השנה ויוצא לגמלאות .אנחנו
בתהליכים לקליטת מנהל חדש.
גודל בי"ס – יש לנו הסכמים מול שדות נגב ולכיש .אנחנו נמצאים
בשיח ומגעים כיצד מגיעים לגודל נכון של בי"ס .כיום יש 1,400
תלמידים .היעד שלנו – כ 1,200-תלמידים (לכך נבנה בית הספר).
התהליך הוא מול משרד החינוך.

מעדכן על השימוע שנערך למפעל עוף עוז ,לצורך עמידה בנוהלי
איכות הסביבה.

ועדה מוניציפאלית
דוד:

מ"מ יו"ר ועדה מוניציפאלית .בוחנים מה נדרש מהישובים – פינוי
פסולת ,פינוי גרוטאות ,תאורת חצר ,מדרכות ועוד.
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)5

ועדה כלכלית
ירון:

)6

ועדה חקלאית
אדי:

)7

מ"מ יו"ר ועדה כלכלית .מתחילים לעבוד על פיתוח כלכלי – בונים
תשתית לחברה הכלכלית שנקים .היעד שלנו להסדיר את החברה
הכלכלית ,עד סוף מרץ.

ישיבת הועדה החקלאית התכנסה .החלטנו להמשיך ולהעמיק
בנושאים :מים ,קרקעות ,מכסות וקשר עם אנשי הישובים בנושא
החקלאות.

איבים
אשר:

איבים הוא מתחם מוניציפאלי של המועצה – מרכז קליטה לעולים.
כיום באיבים קיימות שלוש תכניות:
• משפחות עולים מאתיופיה  -סה"כ  30משפחות ( 207נפשות)
• מכינת אחרי לנוער בדואי  -סה"כ  28משתתפים
• מכינת בראשית לנוער צרפתי  -סה"כ  17משתתפים
במהלך פברואר ,תחל קליטה נוספת של עולים מאתיופיה ,כאשר
בסופו של דבר נקלוט כ 200 -עולים נוספים.
מזמין את חברי המליאה לקיים את אחת מישיבות המליאה באיבים,
לבקר באיבים ,להכיר את תפיסת ההפעלה .יש לנו  12ישובים,
ואיבים הוא ישוב לכל דבר ועניין .מנהלי האגודות נערכים לסייע
לאיבים.

 )8יום חשיבה משותף לחברי המליאה
אופיר:

)9

יום חשיבה משותף לחברי המועצה תואם ליום שישי 8.3.19 ,בשעות
 08:00-13:00במועדון לחבר בקבוץ אור הנר .חשוב מאוד שכל חברי
המליאה ישתתפו .חלק מהיום:
• גיבוש.
• תיאום ציפיות.
• תמונת העתיד  -מטרות ל 5-שנים הבאות :כלכלי ,מוניציפאלי,
חברתי חינוך.

פרויקטים
מרכז הפעלה
אופיר:

אנחנו אמורים לקבל תקציבים להקים מרכז הפעלה בחרום.
ההמלצה להקים את מרכז ההפעלה מעל מקלט המועצה – חיבור
למועצה ,יאפשר לתת מענה גם למבנה המועצה .הערכה תקציבית
של כ 3-מיליון .₪
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לשכת מנכ"ל המועצה
בניין המועצה
אופיר:

מתכננים לבצע בבניין המועצה מתיחת פנים של צבע ,תמונות וכד'.

אזור תעשייה מערבי
אופיר:

מבצעים מתיחת פנים עד סוף שנת  .2019קיים תקציב ממשרד
הכלכלה של כ 6.5-מיליון  - ₪עבור ניקוז ,תאורה ,שבילים וכד'.
קיימים מגרשים לחכירה וקיימים מגרשים עם חוזי פיתוח שאנו
מטפלים מול המינהל .ההקצאה ע"י רמ"י בהמלצת משרד הכלכלה.
אנו נעדכן בעת הצורך על התקדמות המהלכים .נבחרה דנה הנדסה
חברת ניהול שתנהל את הפרויקט.

מרכז צעירים וספורט
אופיר ושמעון :לפני ארבע שנים נתקבלה תרומה מסן-דייגו בסך  2מיליון
 .₪החל תכנון ,אך לא ניתן היה להתקדם מעבר לכך
מאחר וקרן המתקנים אשרה את יתרת התקציב רק בסוף
דצמבר .כמו כן ,התברר שכתוצאה מהצרכים הקהילתיים
העלות גדלה.
הסכום שעומד לטובת הפרויקט ,בנוסף לתרומה מסן-דייגו:
 12,700אש"ח מהטוטו 1,500 ,אש"ח ממשרד נגב גליל4 ,
עד  5מיליון מיליון  ₪מהפיס ,מיליון וחצי עד שני מיליון ₪
מהמועצה ,או ממקורות אחרים .במבנה יהיו חלקים ממוגנים
– שני חלקי פעילות יהיו בקומה השנייה יהיה מרכז צעירים.
בשלב ב' – יהיה אולם תרבות לכ 400-איש.
(קק"ל בונה במכללה אמפיתאטרון לכ 1,000-איש שישמש
גם למועצה)
תחילת עבודה על מרכז צעירים וספורט – דצמבר ,2019
סיום מתוכנן – עד דצמבר .2021
באמצע פברואר יגעו לביקור בשער הנגב נציגות מסן-דייגו
ונציג להם את הדגם.
חניות בקריית החינוך  -קיים תקציב לתכנון ומגויס תקציב
של כ 5-מיליון  ₪לצורך הסדרי תחבורה וחניה
בישיבה הבאה נציג את דגם מרכז הצעירים והספורט.
 )10מעון יכיני
אופיר:

מעון יכיני לאחר דיון מעמיק בנושא אנחנו מתקדמים להעברת
תפעול המעון לגוף הזוכה במכרז תוך פיקוח שוטף של המועצה.
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 )11גני משחקים בישובים
אופיר:

בקול קורא של משרד החקלאות של שנה שעברה ,קיבלו גני
משחקים בקיבוץ ארז וגבים.
מעוניינים להגיש השנה עוד ארבעה ישובים .מדובר ,במגרש
משחקים חדש או שדרוג מגרש בעלות של כ 300,000-אש"ח,
כשהשתתפות הקבוץ היא – .10%
משרד החקלאות הוציא קול קורא נוסף ,ואנו נגיש את הישובים
הנוספים .ביום ראשון מתוכנן סיורים בישובים בהשתתפותם של
אופיר ,שמעון ורחמים.
במקביל לתהליך של הגדרת סטנדרט יישובי המטרה שיהיה לפחות
גן משחקים אחד שעומד בכל הסטנדרטים והתקנות לשנת .2020

 )12מיגוניות בתחנת ההסעות באיבים
אשר:

באיבים יש שתי תחנות הסעה ללא מיגונית .מבקש להעביר את
המידע לאייל חג'בי.

 )13תב"עות בישובים

.3

דוד:

מבקש לדעת איפה נמצא נושא התב"עות.

אופיר:

ישנם  6ישובים שמבצעים בהם תב"ע ,בהיקף  3מיליון  ₪לישוב.
שלב אחד – הסתיים ואנו בשלב השני – מיפוי ,מה קיים .עכשיו
התהליך מעמיק ומרתק .מזמין אתכם לראות את הישובים שלכם.
במרץ נעבור לסטטוס של הצגת חלופות ושיתוף ציבור בישובים.
בכל ישוב יש צוות שמוביל את הנושא בהשתתפות הנהלת הישוב.

תיקונים לחוקי עזר לאיכות הסביבה והעמדת רכב וחנייתו
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
אופיר:

עד היום אין חוקי עזר פעילים במועצה שמאפשרים לגבות כנסות.
מציג את נוסחי חוקי עזר לאיכות הסביבה ולהעמדת רכב וחנייתו,
מליאת המועצה כבר אישרה את נוסחיהם המקוריים של שני חוקי העזר
עוד בשנת  .2013נוסח חוק עזר העמדת רכב וחנייתו אושר ע"י משרד
המשפטים ,וכניסתו לתוקף מותנית באישור מחודש של המליאה .נוסח
חוק עזר לאיכות הסביבה נבדק ותוקן ע"י הייעוץ המשפטי של המשרד
לאיכות הסביבה ,והותאם לחקיקה העדכנית ולמדיניות המשרד הנכונה
לשנת  .2018בחלוף הזמן מצריך אישור מליאה מחודש לחוק העזר.
הואיל וחוק עזר זה הינו החוק המרכזי והמשמעותי מבין חוקי העזר
במועצה .השלב השני ,הוא היכולת לתת קנסות .החוק יהיה פעיל,
אחר אישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.
מקווה שתוך שלושה חודשים ,נוכל להפעיל את חוקי העזר ואת היכולת
לתת קנסות.
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הוחלט:
מאשררים את חוק העזר העמדת רכב וחנייתו ולקבל את השינויים
בחוק עזר לאיכות הסביבה.

5-19-3

אושר ללא מתנגדים.
.4

נספחים לתקציב המועצה – נספח קרן פיתוח וחלק הפיתוח
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
שמעון:

מציג את הנספחים לתקציב :תקציב קרן פיתוח ,וחלק הפיתוח
(מסגרת שנתית לתקציב פיתוח) לאחר בדיקה חשבונאית .מדגיש
שנספחים אלה בנויים על צפי מקורות ושימושים ,וכי כל פרויקט יובא
לאישור המליאה בנפרד ,במסגרת תב"ר ייעודי ו/או ועדכון קרן
פיתוח.

הוחלט:
5-19-4/3

מאשרים נספחים לתקציב המועצה :קרן פיתוח וחלק פיתוח.
אושר ללא מתנגדים.

.5

נושאי כ"א:
)1

שכר מבקר המועצה
אופיר:

עלי דבסן ,מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור ,ביקש לסיים
את תפקידו במועצה ולהתקדם מקצועית בעיריית רהט .שכר
למבקר שייבחר מומלץ שיהיה  85%-משכר בכירים .יצא מכרז
פנימי ועכשיו ,אנחנו יוצאים למכרז פומבי.

הוחלט:
5-19-5/1

המליאה מאשרת שכר למבקר פנים וממונה על תלונות הציבור
ב 85%-משכר בכירים.
אושר ללא מתנגדים.

)2

הארכת שירות למהנדס המועצה
אופיר:

דניאל סנרמן ,מהנדס המועצה ,מיועד לצאת לפנסיה באפריל
 ,2019דניאל פנה לוועדה להארכת שירות.

דוד:

לא מעט פרויקטים במועצה ,נופלים על נושא הפיקוח .חשוב
לשים לזה דגש.

אדי:

הצורך להאריך ,נובע מהצורך לאפשר את הזמן לצורך הערכות.
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ירון:

מקבלים את ההצעה ,אבל רוח הדברים שהחילוף צריך להתחיל
להתבצע.

יוסי:

המהנדס הנוכחי ,היה מועמד יחיד .השכר שמשולם נמוך יחסית
לשוק .המהנדס עובד יומם-וליל ,אני מוריד את הכובע על
ההשקעה.

הוחלט:
5-19-5/2

המליאה מאשרת הערכת שירות לדניאל סנרמן ,מהנדס המועצה,
עד סוף דצמבר .2019
מאושר ללא מתנגדים.

)3

מעבר תקנים לחינוך מהמתנ"ס למועצה ויציאה למכרז
אופיר:

במסגרת ההפרדה בין עובדי המתנ"ס לחינוך ,אנו נדרשים להעביר
שני תקנים :מזכירת מחלקת חינוך ,יוצאת לפנסיה .ומנהלת הגיל
הרך( .מופיע בתקציב המועצה) .הפרוצדורה :מכרז פנימי ורק אח"כ
מכרז פומבי.

הוחלט:

5-19-5/3

מאשרים את העברת תקן מזכירת מח' חינוך למועצה ויציאה
למכרז.
מאשרים במהלך השנה ,את העברת תקן מנהלת הגיל הרך
למועצה.
מאושר ללא מתנגדים.

.6

שונות:
)1

בי"ס יסודי צומח
אופיר:

א .כיום לומדים בבי"ס הצומח ,רק כיתות א' .השאלה ,האם צומחים
כל שנה ,או שיש צמיחה בגושים (קליטה של תלמידי א'-ג')?
ההמלצה של מנהלות בית הספר ,מפקחת משרד החינוך ופורום
ההורים היא שבי"ס ימשיך להיות בי"ס צומח כל שנה כיתה
אחת.
בכל בי"ס יש כיתת אם ובמקביל ,יש מסלולים בהם כל תלמיד
יכול לבחור מסלול שלו במסגרת הקיימת של שני בתי הספר.
המורים ,הם אלו שבונים את המסלולים השונים .המטרה :לייצר
כיתות אם עצמאיות וגם חיבור בין בתי הספר ,באמצעות
מסלולים וחצר משותפת.
ב .נושא הבניה – קיבלנו אישור להתחיל את שלב ג'.

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
ג.

קרן קרב – לא נכנסים לבתי ספר חדשים .על כן ,המועצה
מממנת היום את קרן קרב בבית הספר הצומח .הנושא נבחן
כעת בדיונים מקצועיים ,יחד עם פורום הורים

דודו:

צריך לבחון את נושא התקציב – משרות משותפות ,במטרה לאגם
את המשאבים.

מירה:

במקביל לאיגום משאבים ,צריך לדבר על התמחות משנית ,יכול
לייצר גיוס משאבים ואז אפשר לנייד תקציבים.

אדי:

מבקש לבחון התייעלות כלכלית.

ירון:

התהליך של הקמת בית ספר נוסף היה ארוך .היו הרבה חילוקי
דעות ,ובסוף הוחלט על הקמת בית ספר צומח .יש לסמוך על מי
שלקח חלק בתהליך ולאפשר צמיחה הדרגתית.

יוסי:

אני מלווה את התהליך  5שנים .היו החלטות לא כלכליות .לדוגמא:
מזכירה במשרה מלאה ,אב בית במשרה מלאה ,על מנת לאפשר
לבית ספר לצמוח ולתת מענה מלא לתלמידים ,לצוות ולהורים.

אופיר:

יש לבחון קיום של ישיבת מליאה בב"ס ,לחשוף את חברי המליאה
לתפיסה החינוכית.

הוחלט:
5-19-6/1

המליאה מאשרת להיות בי"ס צומח כל שנה כיתה אחת .בהמשך,
ניתן לשוב ולבחון בעוד שנתיים
אושר ללא מתנגדים.

)2

סחב"ק – מגרשי כדור-רגל
אופיר:

יצא קול קורא למגרשי סחב"ק – מגרשי כדור-רגל וקט-רגל לכל
הישובים במועצה .מצ'ינג ההשתתפות בגובה של לפחות  100אש"ח.
השתתפות של כ 600-אש"ח ממשרד התרבות והספורט .נגשו 4
ישובים .עלות למגרש כ-מיליון וחמישים אש"ח ולא כפי שסברו
תחילה עד  900אש"ח כשהמועצה תשים את הדלתא.
המועצה תכננה להשתתף בסכום של עד  200אלף ש"ח לישוב,
אבל לאחר מכרז ועל פי הקריטריונים של התרבות והספורט נוצר
פער גדול יותר.

דוד:

יש ישובים שאין ביכולתם לממן את המצ'ינג ,ויש כאלו שיש להם
אפשרות .לכן ,ישנה חשיבות בקבלת ההחלטות עפ"י מצבו של
הקבוץ.
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לשכת מנכ"ל המועצה
ניר:

יש בעיה עם המצ'ינג – צריך למשוך לכיוון בו נשקיע את התקציבים
נכון בשער הנגב ,מאחר שהתקציבים מוגבלים.

אורנה:

נראה לה כמותרות להוציא את הכסף כמועצה .צריך לחשוב על
דברים שחסרים בעדיפות לפני כדור-רגל.

ירון:

חושב שהמועצה לא צריכה להוציא עוד כסף.

אדי:

כל קבוץ צריך לתעדף את הדברים שהוא רוצה להשקיע בהם.

דנה:

אם הישוב רוצה להשלים את הפער ,אזי אין בעיה.

יוסי:

לא ניתן לדבר על תו תקן וגם על ישוב עני ועשיר ,אז צריך לא
לאפשר לדיפרנזציה.

עדי:

צריכים לחשוב איך מונעים את הדיפרנזציה ,חשוב שהנמוך לא
ימשוך את הכל.

אשר:

צריך למנוע מצב בו יישוב לא מקבל מענה בגלל בעיות תקציביות.

מורן:

מסכימה עם עדי .צריך נקודת איזון .ביכיני זה לא מותרות ,יחד עם
זאת ,חשוב כמו שאמרה עדי ,לא לתת לנמוך למשוך למטה.

מירה:

צריך להחזיר לישובים .חושבת שיש מקום לחשוב על תהליך עקרוני,
אבל לא ניתן עכשיו.

אופיר:

אין מישהו שאמר שהמועצה צריכה להשלים את הכסף .נושא
הסטנדרט חשוב מאוד .ישוב שירצה בכל זאת לקחת את הפער על
עצמו ,צריך להביא להחלטת הישוב.

הוחלט:
5-19-6/2

המועצה תשתתף בסכום של עד  200אש"ח למגרש סחב"ק
מגרשי כדור-רגל והישוב יוסיף את ההפרש.

–

אושר ללא מתנגדים.
)3

משלחת מקצועית לקרלסרואה במאי
אופיר:

משלחת מקצועית בנושא קשישים הוזמנה לקרלסרואה במאי -
הרכב המשלחת:
יחדיו :חיה  +עובדת מקצועית (בשלב זה – העו"סית)
רווחה :מיה  +עודד אטינגר
כמו כן :שולי  +נציג הנהלה פעילה.
מימון :אירוח מלא על חשבון המארחים.
כרטיסי טיסה :על חשבון מועצה ויחדיו (יחסי)  +השתתפות
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לשכת מנכ"ל המועצה
עצמית של כל משתתף ב.150$ -
(מחיר כרטיס)430$ :
דודו:

מבקש להביא לדיון את נושא ההשתתפות בעלי התפקידים
במועצה..

הוחלט:

5-19-6/3

לאשר את משלחת המקצועית בנושא קשישים לקרלסרואה:
יחדיו :חיה  +עובדת מקצועית (בשלב זה – העו"סית)
רווחה :מיה  +עודד אטינגר
כמו כן :שולי  +נציג הנהלה פעילה.
מימון :אירוח מלא על חשבון המארחים.
כרטיסי טיסה :על חשבון מועצה ויחדיו (יחסי)  +השתתפות
עצמית של כל משתתף ב.150$ -
(מחיר כרטיס)430$ :
עלות משוערת למועצה :כ.1,550$-
אושר ללא מתנגדים.

)4

נציגי המועצה בועדות בחינה

אופיר:

אנו מבקשים למנות שני חברי מליאה כנציגים בועדת בחינה
למינוי בכירים .בנוסף ,אנו צריכים להעביר את אופיר ולילך
כנציגי הרשות בועדות בחינה.

מירה:

אני חושבת שחשוב לבחור את אנשי המליאה שייקחו חלק
בועדת הבחינה לפי תוכן המשרה ולא לקבוע מראש.

הוחלט:
5-19-6/4

מאשרים לבחור באופיר ליבשטיין ולילך שיינגורטן כנציגי המועצה
בועדות בחינה .חברי המליאה יבחרו עפ"י תחום התוכן של ועדת
הבחינה.
אושר ללא מתנגדים.

)5

תב"רים
הגדלה:
תב"ר :1604

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

תשתיות לבתי אגודה בנחל עוז
 – ₪ 2,384,000השתת' נחל עוז
 - ₪ 5,820,000משרד השיכון
₪ 8,204,000
 - ₪ 55,000משרד השיכון
₪ 8,259,000
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לשכת מנכ"ל המועצה
תב"ר :1788

ביטול
תב"ר :1653

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

הזנת חשמל לבית הספר היסודי
 - ₪ 450,000מ .הפנים
₪ 450,000
 - ₪ 100,000העב' מתב"ר 1653
 - ₪ 500,000משרד הפנים
₪ 1,050,000

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:

תוכנית מתאר מפורטת 2014
₪ 600,000
( - ₪ )100,000העב' לתב"ר 1788
( - ₪ )500,000מ .הפנים
0

סה"כ:

סה"כ:
חדש:

בניית מבנה מרכז תרבות וספורט בקרית
תב"ר  :1849מטרה:
החינוך
 - ₪ 1,000,000משרד לפיתוח
מימון:
הפריפריה ונגב גליל
טוטו
– 12,605,200
 - ₪ 6,545,000סן-דייגו
.₪ 20,150,00
סה"כ:
תב"ר  1849במקום תב"ר  1840שלא אושר במשרד הפנים
 הערה:
ובוטל.
הוחלט:
1-19-6/5

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

רשמה :לילך שיינגורטן

לילך שיינגורטן
מנכ"ל המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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