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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  3/19מיום .8.3.19

.2

עדכונים.

.3

עדכון תקציב .2019

.4

תקציבי פיתוח משרד הפנים.

.5

דו"ח רבעוני לשנת  2018תקופה.4 :

.6

דו"ח סקור לתקופה :רבעון  ,2שנת .2018

.7

ועדות ביקורת ושמירה בישובים.

.8

קול קורא חברה וקליטה ,נושאי תשתיות ובינוי.

.9

כ"א – מבקר המועצה ,עוזר אישי.

 .10שונות.
פירוט הסעיפים:
 .1אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  3/19מיום :8.3.19
אושר ללא מתנגדים.
 .2עדכונים:
אופיר:

בבוקר פניתי לשר החינוך ,נפתלי בנט ,לקבל הארכת זמן בבחינות
הבגרויות לתלמידי עוטף עזה .השר אישר תוספת זמן של .25%

מירה:

בפועל ,התלמידים הפסידו חומר מקצועי ,לכן היתרון של הארכת זמן,
לא רלוונטית .יש צורך בשאלון מותאם.

אופיר:

שבוע החיים פה שווים ,היו המון הרצאות ופעילויות .קיבלנו פידבקים
חיוביים .המטרה :העלאת המודעות לצרכי האחר ,המועצה מסוגלת
ורוצה לקבל את האחר ,להפוך את היוזמה למסורת.

ועדה כלכלית:
ירון:

לילך ואני נסענו לעמק המעיינות לפגישה עם מנכ"ל החברה הכלכלית.
פיתוח החברה הכלכלית כזרוע פיתוח של המועצה .תואמה ישיבה של
דירקטוריון החברה ומפגש נוסף בעמק חפר.
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לשכת מנכ"ל המועצה
גיוס משמעותי:
מורן:

מובילה את תחום גיוס משמעותי לצה"ל .נמצאים בסוף המיפוי של
הנושא בכל הגופים .לקראת תיאום פגישה בהשתתפות :משרד החינוך,
משרד הבטחון וכל מי שרלוונטי אצלנו ,ע"מ לדאוג להכנה של התחום.

אופיר:

אנחנו חזקים בגיוס לצה"ל ופחות בשירות משמעותי.

מירה:

ממליצה על צו בצוותא – יציאה לצו ראשון ביחד.

ועדת בריאות:
עדי:

הוקמה ועדת בריאות .תתכנס לראשונה במאי .לקחנו נציגות מכמה
קבוצים – רופאים ,אחיות ,אדמיניסטרציה .הועדה תתייעץ עם אנשים
מבחוץ לכל סקטור.

ועדת מכרזים:
אורנה:

ועדת מכרזים – הנוהל מאוד מסודר .חשוב לדעת מה קורה עם
המכרזים לאחר שאושרו.

אופיר:

לאחר אישור ועדת מכרזים ,מבוצע תהליך של קבלן זוכה .יש זמן
להתארגנות.

שמעון:

הבירוקרטיה של המשרדים ,גם היא מעכבת את התהליך .נושאים
במימון המועצה ,אנו רשאים לבצע מרגע פתיחת המכרז.

תנועה:
אדי:

יש צורך ברמזורים לקרית החינוך.

אופיר:

רמזור ליכיני ,נמצא בתכנון .שתי הכניסות לקרית החינוך ,קיימת
החלטת ממשלה .התקיימה פגישה בהשתתפות נציגי נת"י ,מעריך שעד
 2020יהיו כניסות מסודרות .כביש  – 34רמזור ,כביש  – 232כיכר .השלב
הבא ,הפרדה :כפר עזה ,אור הנר וברור חיל.

אדי:

הכניסה מצד גבים ,מקווה שלא יהיו תאונות.

אופיר:

אנחנו מבצעים עבודה מאוד אינטנסיבית בתחום העדיפות הלאומית:
התקיים דיון במשרד רה"מ בנושא :דורות וברור חיל ,על הוצאתם
מעדיפות לאומית.
ביום שישי אחה"צ ,הגיע גלבוע ,ממשרד רה"מ ,לחשיבה על התוכנית
האסטרטגית הבאה של העוטף.
המסר שאני מעביר :אנו המוצב הקדמי .תפקיד ההמשלה ,לעבות את
המוצב הקדמי .מסר נוסף ,בנושא :שילוב מטות המאבק בעוטף :לכולם
קשה בעוטף ,כל אחד מגיב בצורה שונה .התפקיד שלנו כמועצה,
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לשכת מנכ"ל המועצה
להחיל את כל הקולות הללו ,מבלי לשפוט אחד את השני .נייצר מכנה
משותף ונכון לכולם.
בנושא הבטחוני – אנחנו בהפגה בתוך הסבב השמיני .מאמינים שעד
הבחירות לכנסת ,יהיה שקט ונראה מה טומן בחובו העתיד.
 .3עדכון תקציב :2019
(חומר רקע הועבר מבעוד מועד).
שמעון:

מציג את עדכון תקציב לשנת .2019
דגשים:
• בסעיף ארנונה כללית – גביה מלאה של ארנונה ממול  7והרכבת
עד  ,30.6.18זאת בשל הדחיה בחתימה על החלטות הוועדה
הגיאוגרפית ,אין שינוי בשאר ההנחות שהיו בתקציב המותנה.
• בסעיף מענק כללי – עדכון סופי של המענק.
• הכנסות משדרות בגין הרכבת – התאמה לחתימת הסכם מתחילת
השנה.
• פעולות משותפות עם שדרות -בהתאמה לנאמר לעיל.
• בסעיף הוצאות בגין פרישה – פרישה מוקדמת ,הצעת משרד
הפנים.
• בסעיף הוצאות לפעולות מאזור הרכבת – בהתאמה לדחייה
בהסכם הגבולות.
• בסעיף שיפוץ מבנה מוניציפאלי – שיפוץ מבנה מוניציפאלי בקרית
החינוך.
• בסעיף שכר עוזר אישי – הוספת תקן (תקן אסטרטגיה לא ימומש
השנה).
• בסעיף קבלניות (ביקורת חיצונית) – התאמה לביצוע.
• בסעיף הוצאות דמי חבר – העברה מתקציב מותנה.
• בסעיף פעולות יועצת למעמד האישה – העברה מתקציב מותנה.
• בסעיף פעולות לישובים – תוכנית חומש.
• בסעיף השתלמויות וכנסים להכשרה והדרכת עובדים – תקציב
נוסף לתקציב המחלקתי.
• בסעיף שכר למטה האסטרטגי – התקן לא ימומש השנה.
בסעיף שכר גזברות ורכש – גידול שכר בעקבות עדכון גודל רשות
ושכר ממוצע והעברה מתקציב מותנה לצוער/סטודנט.
• בסעיף א.ב מערכות (עבודות קבלניות)  -התאמה להסכם.
• בסעיף שירותי גביה תוספת – הערכת פרמיה לחברת הגביה
(העברה מוגדלת מתקציב מותנה).
• בסעיף קבלן פינוי פסולת – התאמה למדד ולמספר הפחים.
• בסעיף כיבוי אש חומרים וציוד – העברה מתקציב מותנה.
• בסעיף הוצאות ניהול חברה לפיתוח – חיוב בגין שכר לדוד.
• בסעיף ועדים מקומיים – העברה מתקציב מותנה.
• בסעיף קרן קשישים – העברה מתקציב מותנה.
• מסעיף א .למוזיקה ,מ .חינוך – שינוי ברישום ,העברה ישירה
למתנ"ס (שינוי טכני).
• השתתפות המועצה בתקציב העמותה – השלמת התקצוב השנתי
לעמותה (העברת תקציב מהמותנה).
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לשכת מנכ"ל המועצה
אופיר:

צופה לעוד עדכוני תקציב במהלך השנה.

הוחלט:
4-19-3

לאשר את עדכון התקציב המוגש לשנת  2019בסך  129,388אש"ח.
אושר ללא מתנגדים.

 .4תקציבי פיתוח משרד הפנים:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון:

במליאה הקודמת אישרנו קבלת הלוואה וכן את ייעודיה .בסופו של
דבר ,ההלוואה נלקחה מבנק "לאומי" בשל הצעת ריבית יותר נמוכה.
התב"רים אותם ממנה ההלוואה ,יועדו ברובם הגדול להשקעות
בקיבוצים.
משרד הפנים אישר למועצה תקציב פיתוח במסגרת עוטף עזה בסך
 2.610מיליון  ₪ותקציב פיתוח רגיל בסך  113אש"ח.
התקציב המוגש ,חלקו הארי לפעילויות הפיתוח במרכז המועצה:
• מסלול אתלטיקה ושיפור במגרש הכדורגל כולל בור קפיצה בסך:
 550אש"ח.
• תכנון אולם ספורט וצעירים (שלב ב' של התכנון) – מיליון .₪
• נגישות (סעיף חובה ,עלינו לסיים את התוכנית עד שנת ,2021
בתקצוב נוסף בשנה הבאה).
• מצ'ינג לתחבורה – לפי כללי משרד התחבורה השתתפות המועצה
בפרויקט –  30%בסך 900 :אש"ח.
• מדידות ארנונה – בסך 113 :אש"ח (סעיף חובה על מנת לעמוד
ביעדי המדידות).

אורנה:

מי משתמש במגרש קט-רגל (שחב"ק)?

אופיר:

כל הזמן יש שימוש במגרש.

הוחלט:
4-19-4

לאשר את המסגרת שהוצגה ע"י גזבר המועצה להקצאת
תקציבי פיתוח המוגשת למשרד הפנים.
אושר ללא מתנגדים.

.5

דו"ח רבעוני לשנת  2018תקופה:4 :
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
שמעון:

מציג את הדו"ח הרבעוני לשנת  2018תקופה ,4 :אשר נשלח באיחור
על ידי משרד הפנים ואת הצורך לאשר אותו.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:
המליאה רושמת בפניה את הגשת הדו"ח הרבעוני לשנת 2018
תקופה4 :

5-19-5
.6

דו"ח סקור לתקופה :רבעון  ,2שנת :2018
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון:

מציג את הדו"ח הסקור ,אשר נשלח על ידי משרד הפנים ואת הצורך
לאשר אותו.

הוחלט:
המליאה מאשרת את הדו"ח הרבעוני הסקור לתקופה :רבעון
 ,2שנת ( 2018חצי שנתי).

4-19-6

אושר ללא מתנגדים.
.7

ועדות ביקורת ושמירה בישובים:
לילך:

חברי מליאת המועצה נדרשים לאשר את ועדת ביקורת ושמירה
בישובים .מציגה את רשימת שמות החברים אשר הועברו אלינו ע"י
הישובים.

הוחלט:
חברי מליאת המועצה מאשרים את רשימת החברים לוועדות
ביקורת ושמירה על פי ההצגה של לילך שיינגורטן.

4-19-7

אושר ללא מתנגדים.
.8

קולים קוראים
 )1החטיבה להתיישבות חברה וקליטה
אופיר:

קול קורא חברה וקליטה לשנים ( 2018-2019נובמבר  2018עד דצמבר
 )2019בין מטרות התמיכה ,חיזוק הקהילה הכפרית ,הרחבתה
והעצמתה ,כחלק מפיתוח הישוב הכפרי בישראל ,במגוון צורותיו;
תמיכה בפעולות חיזוק החוסן הקהילתי ,באמצעות תמיכה בהדרכה,
ליווי ,וסיוע בניהול היישוב; תמיכה בפעילות מגוונת לפתרון סוגיות
חברתיות בישובים כפריים ועידוד צמיחה דמוגרפית בישובים כפריים.
אנחנו ממליצים להגיש  4פרויקטים:
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 )1פרויקטור כפר קולנוע דרום והרחבת יכיני – השתתפות בשכר
(פרויקט המשכי)
מבקשים .₪ 98.000 :התמיכה.₪ 68.600 = 70% :
 )2השתתפות בשכר רכז קליטה בנחל עוז
מבקשים  .₪ 98.000התמיכה .₪ 68.600 = 70%
 )3תמיכה בתוכנית של מעברים/צעירים
מטרה :בניית תכנית משולבת  -כלים להתפתחות אישית-
מקצועית והשתלבות בעולם העבודה לצד ליווי של מנטורים,
בעלי תפקידים במועצה/תושבי המועצה.
יעדים:
• פיתוח מיומנויות אישיות ומתן כלים מכווני מטרה להזנקת
הקריירה בעולם העבודה של צעירים ,תושבי המקום בצומת
חייהם  -עם סיום ועד שנה מסיום לימודיהם.
• פיתוח תשתית לבניית עתודה ניהולית  -מנהיגות  -שילוב של
הצעירים במוקדי קבלת ההחלטות ,חיזוק תחושת השייכות אל
המועצה ואת זיקתם למקום .חיזוק התיישבות במועצה.
מבקשים  .₪ 100.000התמיכה.₪ 70.000 :
 )4פעילות לחיזוק החוסן החברתי
מטרות ויעדים :שיקום החוסן האישי/קהילתי לאחר החוויה של
רוב התושבים מהסבב הקודם .פעילויות הפגה ,פעילויות מגבירות
זהות יישובית וכד' .האמצעי :פעולות שונות לחיזוק החוסן
החברתי/קהילתי בכל אחד מיישובי המועצה ,ובפעילות רוחבית
של המועצה ,בעיקר ע"י הרצאות/סדנאות מגבירות חוסן.
מבקשים  .₪ 180.000התמיכה₪ 126.000 = 70% :
סה"כ התמיכה (במידה והכל יאושר) .₪ 333,200
הוחלט:

4-19-8/1

מליאת המועצה מאשרת את הצעתו של ראש המועצה
להגשת ארבעת הפרויקטים שהוצגו בפניה לקול הקורא
של החטיבה להתיישבות בנושא חברה וקליטה.
אושר ללא מתנגדים.

 )2החטיבה להתיישבות תשתיות ובינוי:
אופיר:

קול קורא המתייחס לתשתיות למיזמים מחוללי שינוי לשנים 2018/19
(נובמבר  2018עד דצמבר .)2019
בין מטרות התמיכה ,קידום פעולות אשר יובילו להאצת צמיחה
דמוגרפית וכלכלית בהתיישבות הכפרית ,באמצעות שיפור תשתיות
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לשכת מנכ"ל המועצה
ויצירת "מנועי צמיחה/מחוללי שינוי" שיתרמו הן לקליטת תושבים
חדשים והן לחיזוק איתנותה הכלכלית של ההתיישבות הכפרית.
ישנם  2סוגי תמיכות .1 :לתכנון המיזם;  2לביצוע המיזם .ברשימת
"עוגני צמיחה/מחוללי שינוי" ,מצאנו שיש עדיפות לכפרי סטודנטים,
לכן החלטנו להגיש פרויקטים הקשורים לכפרי סטודנטים ,אחד
לביצוע במפלסים ,אחד לתכנון בנחל עוז .כל מועצה יכולה להגיש
לא יותר משני פרויקטים.
א .כפר סטודנטים מפלסים :מדובר בשיפוץ של בית המיועד להיות
מועדון (ביצוע) .קיבוץ מפלסים מאופיין ביציאה נרחבת של
צעירים בגילאי  20-30מהקיבוץ ,גם אם היישוב גדול יחסית ,עקב
המבנה הדמוגרפי שלו ,שכבה זאת לא קיימת בכלל .כאשר
שכבת גיל זו נעדרת מהמדרכות הקהילה הופכת להיות אפורה
יותר .קהילת הסטודנטים של החלוץ מגיעה כדי לתת מענה מדויק
לצורך הקהילתי .הקהילה מורכבת מסטודנטים בעלי מודעות
חברתית ויכולת הובלת תהליכים של שינוי חברתי ברמה
המקומית ,האזורית והארצית .הסטודנטים מחויבים לקחת חלק
פעיל בחיי הקהילה ,בתחומי החינוך ,התרבות וחיזוק יוזמות
מקומיות .הגעת שכבה צעירה אקטיביסטית שכזאת תשפיע על
לכידות הקהילה ,תחזק בשגרה קהילה שתדע לעמוד גם בזמן
חירום.
העלות הכוללת .₪ 600.000 :הבקשה.₪ 500.000 :
תמיכת החט"ל =  .₪ 500.000מפלסים תממן .₪ 100.000
ב .כפר סטודנטים נחל עוז :מדובר בתכנון כפר סטודנטים בעל 32
יחידות דיור ומועדון.
כפר הסטודנטים בנחל עוז משפיע בראש ובראשונה על הקיבוץ,
אך בנוסף על קבוצת הסטודנטים המגיעים מכל רחבי הארץ.
החיבור של הסטודנטים לקהילה ולחיים בקיבוץ בנגב ,מגדיל את
הסיכוי שיקבעו את ביתם בנגב ,שיחשפו לחיי קיבוץ ויעזרו לנו
לצמוח דמוגרפית .קהילת הסטודנטים בכפר מעשירה את חיי
החברה ומעצימה את התושבים .מסייעת לבניית החוסן הנפשי,
חברתי וקהילתי .לראות את הסטודנטים מסתובבים עם הוותיקים,
מארגנים הרקדה ושירה בציבור ,מקימים גינה קהילתית ,מלווים
נוער צעיר ובתום לימודיהם בוחרים להמשיך ולגור בנגב ובקיבוץ
 זו היא הגשמה של הציונות המעשית והחברתית.הבקשה.₪ 300.000 :
תמיכת החט"ל  .₪ 150.000 = 50%נחל עוז משלים את היתר.

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 :

8

לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:
מליאת המועצה מאשרת את הצעתו של ראש המועצה
להגשת  2הפרויקטים שהוצגו בפניה לקול קורא של
החטיבה להתיישבות בנושא תשתיות למיזמים מחוללי שינוי
לשנים .2018/19

4-19-8/2

אושר ללא מתנגדים.
.9

כוח אדם:
)1

מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור
אופיר:

התקיימה ועדת בחינה לתפקיד מבקר פנים וממונה על תלונות
הציבור.
הועדה בחרה פה אחד בתמיר ברנץ ,כיום משמש כסגן מבקר
בעיריית אשדוד .קיבלנו עליו המלצות חמות.

הוחלט:
מליאת המועצה מאשרת את תמיר ברנץ ,לתפקיד מבקר
המועצה וממונה על תלונות הציבור.
מאחלים הצלחה לתמיר בתפקידו.

4-19-9

אושר ללא מתנגדים.
)2

עוזר אישי:
אופיר:

מבקש את אישור המליאה למנות ממונה על קשרי ממשל וחוץ
(עוזרת אישית) לראש הרשות במינוי אישי .בזמנו ,אישרנו לקבל
מנהל אגף אסטרטגי ,יצאנו למכרז ,אך לא מצאנו מועמד מתאים.
גיוס משאבים – התקיימה ועדת בחינה ,אך גם למשרה זו לא נמצא
מועמד ראוי .ממליץ ,להיעזר בעוזרת האישית בשלב ראשון גם
בקולות קוראים עד לאיוש המשרה.

הוחלט:
4-19-9/2

מליאת המועצה מאשרת את יפעת פורת לעוזרת אישית
לראש הרשות במינוי אישי.
אושר ללא מתנגדים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
 .10ועדת ביקורת:
מירה:

ועדת ביקורת התכנסה בפעם הראשונה ,לדיון בדו"ח הביקורת המפורט
לשנת  .2017הערת משרד הפנים – גמלאית המועצה שלחובתה חוב
ארנונה .הועדה קיבלה את הסבריו של שמעון קרן צבי ,גזבר המועצה,
שמבוצע עיקול על שכרה של הגמלאית בסכום המקסימאלי.
מודה לשמעון על עבודתו המסורה.

הוחלט:
4-17-10

 .11שונות:

לאשר את דו"ח הביקורת המפורט לשנת  2017ואת התייחסות
הוועדה לדו"ח זה.
אושר ללא מתנגדים.

 )1מינוי נציגת ציבור לועדת בחינה
לילך :מבקשת למנות נציגת ציבור נוספת לועדת בחינה.
הוחלט:
4-19-11/1

לאשר את המינוי של בטי גברי (ניר עם) כנציגת ציבור בוועדות
בחינה .בטי תצטרף לאברהם שיינפלד ,אורי ברום ודבורי גולן
המשמשים כעת כנציגי ציבור בוועדות.
אושר ללא מתנגדים.

 )2נציגי ציבור לחברה לפיתוח שער הנגב
לילך :אנו נדרשים למנות נציגי ציבור לחברה לפיתוח שער הנגב .בנוסף,
אנו בהסדרה של החברה.
הוחלט:
4-19-11/2

למנות כנציגי ציבור בחברה לפיתוח שער הנגב את אמיר הדס
מאור הנר וגיל שוורצמן מגבים
אושר ללא מתנגדים.

 )3הגדלת חוזה עם חברת תארא – תכנית אסטרטגית למועצות עוטף עזה
שמעון:

לאחר צוק איתן המשרד לפיתוח הנגב והגליל תקצב עבודה
להכנת תוכנית אסטרטגית לשגרה .חברת תארא בראשות עובד
יחזקאל ,זכתה במכרז לביצוע הכנת התוכנית .המכרז לא כלל את
שלב היישום .ראשי המועצות האזוריות והאסטרטגים רואים
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לשכת מנכ"ל המועצה
חשיבות גדולה בכך שהחברה שהכינה את התכנית גם תנהל את
יישומה להחלטת ממשלה .הטמעת יישום התכנית צריכה להיות הן
בקווי היסוד של הממשלה והן בתקציב.
דנה:

מבקשת ללוות את ההיבט התקשורתי מהתוכנית.

אופיר:

מזמין את דנה לישיבה הבאה של צוות אסטרטגי לעוטף.

שמעון:

הנושא מגיע למליאה ,בשל הצורך להגדיל את ההתקשרות
ב ,50%-מצורפת חוות דעת היועצת המשפטית ,בה פורטו
הנימוקים בעטיים אנו מבקשים את הגדלת החוזה.

אופיר:

מענים מרכזיים :חקלאות ,תיירות ,מנועי צמיחה של המועצות
בעוטף .תקציב נגב גליל ,מתנהל בשער הנגב .נעביר לחברי
המליאה את התוצרים של העבודה האסטרטגית (מצ"ב).

הוחלט:
4-19-11/3

מליאת המועצה מאשרת את הגדלת החוזה עם חברת תארא
ב.50%-
אושר ללא מתנגדים.

 )4תב"ר
חדש
תב"ר :1862

מטרה:
מימון:
סה"כ:

השתתפות בהקמת מרכז הפעלה 2018
 - ₪ 1,500,000משרד הפנים
₪ 1,500,000

הוחלט:
4-19-11/4

המליאה מאשרת את התב"ר שהוצג
אושר פה אחד.
רשמה :לילך שיינגורטן

לילך שיינגורטן
מנכ"ל המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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