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לשכת מנכ"ל המועצה
 מליאת המועצה מברכת את חברת המליאה ,דנה בראודה מזרחי ,לרגל הולדת
בנה ,וכמובן שהיא רשאית להיעדר מישיבות המליאה במהלך תקופת חופשת
הלידה .שלחנו עציץ לדנה בשם הנהלת ומליאת המועצה.
פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  5/19מיום :28.4.19
אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
אופיר:

א.

ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

מנהל בי"ס על יסודי – אהרל'ה רוטשטיין יוצא לפנסיה בסיום שנת
הלימודים הנוכחית .קיימנו ועדת בחינה לתפקיד ,אך לא צלחנו לאתר
מנהל/ת מתאימה .פנינו למשרד הפנים בבקשה למנות מנהל/ת
בתהליך של מינוי אישי לשנה .אם יאושר לנו ע"י משרד הפנים ,אכנס
לתהליך של איתור מנהל בשיתוף ועדת חינוך .במידה ויש לכם
מועמדים ,תעבירו אלי הודעה – חשוב לא לייצר מחויבות.
מרכז מדעים – בספיר מתקיים חוג מצוינות.
מעוניינים להעביר את ביה"ס למחוננים אלינו .מי שיוביל את המהלך
– אשכול נגב מערבי.
מוכנות לשריפות – קיבלנו תקציב נוסף בסך  220אש"ח בעזרת רח"ל
ממשרד השיכון.
מול משרד הביטחון קיבלנו אישור רכבי בטחון – משרד הבטחון
העלה את סכום ההשתתפות ל 140-אש"ח.
הסתרות – עובדים אינטנסיבית במפלסים ,כפר עזה ,נחל עוז ,כביש
 232וכביש  .34אנחנו בקשר הדוק עם גורמי הצבא בנושא.
השיח מול משרד הבטחון – אנחנו לא פריפריה ,אנחנו מוצב קידמי.
וככזה חשוב שהמסר שיעבור הוא שיש לאפשר לנו להתפתח ,לקדם
התיישבות ולחזק את החוסן בקרב תושבינו.
קשרי שער הנגב-קרלסרואה – מתקיימים ביקורים הדדיים .בשנה
הבאה אנשי קרלסרואה מגיעים אלינו ללמידה הדדית בחודש מאי
 .2020מבקש לשריין את התאריכים שיועברו בהמשך .מאוד חשוב
לארח אותם ,יש לכך משמעות גדולה.

חברה כלכלית
ירון:

החברה הכלכלית עוברת בימים אלו השמשה והסדרה בשני תחומים.
הראשון :עדכון תקנון החברה כך שיעמוד בכללים של משרד הפנים.
השני :הכנה של תכנית כלכלית שתהווה בסיס לפעילות החברה.
המטרה העיקרית של החברה היא להיות הזרוע הביצועית של המועצה,
להשאיר את הרווחים היזמיים מפרויקטים "בבית" ולשמש מקור כספי
נוסף לפעילות המועצה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
שמעון:

כמו כן אנו מכינים הסדרה של התקנון ביחס להגבלות של משרד
הפנים.

אופיר:

ירון הכין מסמך משמעותי – הזדמנות להגיד תודה על ההשקעה.
מה שיוסי קרן מבצע בוועדה לתכנון נגב מערבי – לשחרר פלונטרים,
יודעים שיש מישהו שאיכפת לו – הזדמנות להגיד תודה על ההשקעה
הלא פשוטה מול הועדה.

מוניציפלי

.3

דודו:

היו דיונים על המפח"קים – מרכזי פינוי פסולת חקלאית .כאשר בעתיד,
יחסוך בעלויות .הגזם המרוסק מסייע מאוד לגינות ציבוריות .תאורת
רחוב – יצאנו להצעות מחיר לטובת תיקון תאורה גבוהה בישובים ,על
בסיס יתרון הגודל .כאשר יהיו תוצאות נעדכן את מנהלי הקהילות.

אופיר:

דודו נכנס לנושא בצורה משמעותית – התחלה של מוקד שירות ,רישוי
עסקים וקריאות .דודו יקיים פגישות עם בעלי תפקידים ע"מ ללמוד את
הנושא.

שמעון:

פרויקט של חברת חשמל – התייעלות אנרגטית בגבים ,ניר עם ,ארז,
מפלסים ,ברור חיל ,אור הנר ,איבים מרכז המועצה וקריית החינוך.
הבחירה עפ"י רמת הזיהום של הישובים .הפרויקט יוצא לדרך .תאורת
לד והחלפת מזגנים בחינוך הפורמאלי.
בעבר אישרנו את מימון המועצה כמימון משלים לפרויקט .הכוונה
בעתיד שהפרויקט יהיה גם לישובים נוספים .התקצוב בפרויקט הנוכחי
לישוב כ 260 -אש"ח (מחצית מעלות זאת השתתפות המועצה) ,תהיינה
הסטות בין היישובים לאור ממצאי הסקר.

אישור דו"חות עמותת/תאגידים לשנת :2018
)1

עמותת התיירות שקמה בשור:
(מוזמנת :ליאורה סלע דוד ,מנהלת עמותת "שקמה בשור")
בוצעה הכרות בין ליאורה לחברי מליאת המועצה.
ליאורה :נכנסתי לניהול העמותה בשנת  .2017משתתפים בעמותה :שער
הנגב ,מרחבים ,בני שמעון ,אשכול ,חוף אשקלון .יש  130עסקי
תיירות – העוגן המרכזי הוא לינה .קיימים עסקים שהם תומכי תיירות.
לדוגמא :אטרקציות.
העמותה מאוד "רזה" ,עובדת יחידה היא אני ולבנת גינזבורג מועסקת
ע"י מוא"ז אשכול ,אך העמותה משתתפת בשכרה בגובה 75%
משרה.
התיירות בשער הנגב ,לא כל-כך מפותחת .קיימים מספר עסקים
בתחום המועצה .אנו מעוניינים לקדם את אתרי המורשת ברמה
המועצתית כחלק מתיירות.
פסטיבל "דרום אדום" ,הפסטיבל מביא לאזור קרוב לחצי מיליון
איש .המטרה – שההכנסות יישארו בעסקים .קיימים פסטיבלים
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לשכת מנכ"ל המועצה
נוספים שהעמותה מובילה .לדוגמא" :כדורים פורחים" .ואנו
מעוניינים להפוך למסורת את נושא הופעות קיץ.
אופיר:

יש דיון שלם מהי תיירות?
אנו מעוניינים להרחיב את המושג של התיירות .היעד מבחינתנו,
להגיע לתיירות בינלאומית .אנחנו מעוניינים להוסיף וליצור חיבורים
בין העסקים.
בימים אלו אומנים בשער הנגב פותחים את ביתם להראות לקהל
הרחב את אומנותם – הערב ילווה ביין וגבינות ,הרכב מוזיקאלי.
הרעיון המרכזי הוא למאפשר לתיירנים נוספים להרחיב את
הפעילות שלהם.
שת"פ עם שדרות .לדוגמא :פסטיבל בלוז.

ליאורה :עמותת התיירות הייתה בגירעון מצטבר .מסתכלת צעד אחד קדימה
– ננסה ליצור בשלוש שנים רשת בטחון בסך של כ-מיליון  .₪בשנת
 ,2017העמותה הייתה בגירעון של חצי מיליון  .₪כל מועצה העבירה
 100אש"ח ומאז אנו מתגלגלים קדימה .קיבלנו  1.3מ'  ₪מרשות
הטבע והגנים ובסיועם קיימנו את ההופעות בפארק הבשור בקיץ
האחרון.
הנהלת העמותה מורכבת :מראשי רשויות ,נציגי עובדי רשות ונציגי
ציבור .משער הנגב נציגים בעמותה :אופיר ליבשטיין ,יפעת פורת
ורותי גולץ.
המשמעות של מועצה היוצאת מהעמותה ,היא פחות עקרונית
כספית ויותר מהותית – מקבלים פחות שירותים בכללי.
בשנת  2018העמותה סיימה בעודף של כ 431-אש"ח .המטרה ליצור
רשת בטחון לימים קשים יותר.
אופיר:

אנחנו עוברים ממצב של עמותות שנמצאות במינוס לעמותות
שנשארות מאוזנות.
אנחנו נמצאים בתהליך עם אשכול נגב מערבי ששייך ל 10-רשויות:
לקיה ,אופקים ,אשכול ,בני שמעון ,מרחבים ,נתיבות ,רהט ,שדות
נגב ,שדרות ושער הנגב .האשכול מעוניין לייצר שת"פ אסטרטגי
בנושא התיירות .קיימת חשיבה כיצד ליצור את החיבור עם העמותה.
הרעיון :איגום תקציבים וראיה על המרחב .אנו רוצים לספק לתייר
חבילה כוללת.
מסלולי התיירות – אנו בונים בימים אלו שני מסלולי תיירות מרכזיים
המבוססים על אתרים שמורים ופעילויות ישוביות:
 .1נתיב העשרה – ארז – ניר עם  -כפר עזה – נחל עוז.
 .2ברור חייל  -אור הנר -גבים – דורות  -רוחמה.
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)2

מתנ"ס שער הנגב
(מוזמן :אריה חודרה ,מנהל מתנ"ס שער הנגב)
בוצעה הכרות בין אריה לחברי מליאת המועצה.
אריה:

מתנ"ס שער הנגב מכיל :חינוך חברתי ,מיל"ה ,מחול ,מוזיקה ,בית
מלאכה ,אולם דורות ,מרכז מדעים ,דירת המשך ,קבוצה חברתית
ללהט"בים ,תרבות ,מעברים וצעירים.

אופיר:

מזכיר ,אנו בחשיבה על חינוך ,מתנ"ס ועמותות – מכלול במתנ"ס:
אולפנים ,חינוך חברתי ,תרבות ,צעירים ,אלו הדברים.

אריה:

המתנ"ס נמצא בקושי תזרימי שוטף .אנחנו מחוברים למשרדי
ממשלה ששם ישנו קושי בהעברת תקציבים .לכן ,קיים גם קושי
בתזרים .המחזור בשנה כ 12-מיליון  .₪בעבר הגירעון עמד על כ-
 456אש"ח  -החזרנו  182אש"ח.

אופיר:

כיום אנחנו בגירעון של  270אש"ח .היעד שלי לאריה ,לסגור את
הגירעון השנה ,להתחיל ליצור תהליך התנהלות תזרימית
כלכלית.
 180אש"ח מהגירעון מקורו מ"מעברים" – צריך לצמצם תוך 3
שנים .הגירעונות של "מעברים" ,מעמיסות על המועצות
השותפות שהתחייבו לסייע ולסגור את הגרעון .הרעיון ,להתנהל
נכון תזרימית.

מירה:

מלבד קיצוץ בכ"א ,כיצד ניתן לצמצם את הגירעון?

אריה:

צמצום פעולות שוטפות או ניתוב תקציבים קיימים לצורך סגירת
הגירעון .השם של מתנ"ס "שער הנגב" .נשאר נקי ,כמי שמשלם
מחר.

ורד:

עד כמה המחלקות עומדות ביעדי תוכנית העבודה ובתקציב?

אריה:

במידה מלאה .קיים מעקב אחרי יישום תוכנית עבודה.

ורד:

יש מעקב אחר תושבים שלוקחים חלק בעבודת המתנ"ס?

אריה:

יש מיפוי שלם בנושא.

אופיר:

 .1מקום אחד להשמה לחוגים.
 .2לעבות תקציבים מקק"ל לחינוך החברתי בסכום של חצי מיליון
.₪
הפעילויות הן מול החינוך החברתי ,גם ילדים שאינם חלק
מהחינוך החברתי זכאים להשתתף בפעילויות אלה.

יוסי:

 70אש"ח  -לא מבין למה קבוץ כמו נחל עוז מקבל שווה ערך
לקבוץ אחר ,למה התשלום לא דיפרנציאלי פר ילד?
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אריה:

אולי כי קשה יותר להחזיק מערכת חינוך בקבוץ קטן.

עדי:

זה נכון .השאלה מהי המהות במועצה ,איך אתה מחלק את
התקציב ,לפי גודל ועושר של הקבוצים?

יוסי:

יש מקום לחשוב על שינוי .בנושאי בטחון ,לקבוצים צמודי גדר,
אף פעם לא אמרתי לא ,אבל בנושא החינוך ,יש צורך בחשיבה.

אופיר:

אנחנו בתקופה הקרובה נכנסים לתקציב  – 2020באוגוסט
נעבור על התקציב ,נדון בנושא של היפוך הפרמידה,
השקעה בגיל הרך ,תוספת עבודה מעודפת ,כ"א במערכת
החינוך.

אריה:

מרכז מדעים מוקם בבית הספר – בבקרים משרת את ביה"ס
ואחה"צ את המתנ"ס.
קייטנת מדע – תנדוד בין הישובים.

הוחלט:

6-19-3

המליאה רשמה בפניה את הדין וחשבון השנתי ל 2018-עפ"י סעיף
( 63א) (( )11ה) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)
בתאגידים הבאים:
העמותה לקידום התיירות במרחב שקמה-בשור (ע"ר)
מתנ"ס שער הנגב – עמותה לחינוך ,אומנות ,תרבות וספורט
(ע"ר)
אושר ללא מתנגדים.

.4

דו"חות ביקורת של הוועדים המקומיים לשנת :2018
לילך:

עפ"י החוק ,דו"חות הביקורת של הוועדים המקומיים צריכים לדון
במועצה .קיבלנו את דו"חות הביקורת מכל הוועדים ,מלבד מושב יכיני
שתקציבו מתנהל במועצה .הדוחות מונחים לפניכם לעיון.

יוסי:

בכל ישוב שיש ועד מקומי ,נציג המליאה צריך להיות מוזמן לישיבות
כמשקיף.

שמעון:

נציג המליאה ,חייב להיות מוזמן.

אופיר:

לנציגי המליאה ,אסור להיות חברים בוועד.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:

6-19-4

המליאה רשמה בפניה את דו"חות הביקורת של הוועדים:
אור הנר ,ארז  ,ברור חיל ,גבים ,דורות ,כפר עזה ,נחל עוז ,מפלסים,
ניר עם ,רוחמה.

אושר ללא מתנגדים.
.5

מחלקת תחבורה:
לילך:

לפני כשנתיים נעשה תהליך בחירה לרכז מח' תחבורה ,בהליך
שלכאורה לא היה תקין .אנחנו בתהליכים כאלה ואחרים מול העובד,
כולל שימועים ,במטרה להסדיר את המהלך שבוצע לפני כשנתיים,
כרגע העובד יחזור לשמש כנהג אוטובוס ואנו צריכים לצאת למכרז
למנהל מחלקת תחבורה בהיקף וממונה על בטיחות וגיהות ,חשבנו
שנכון לחבר בין התפקידים כי התפקיד של ממונה בטיחות וגהות נדרש
(היום מבצע את התפקיד עופר המר שביקש לסיים את תפקידו) והיקף
העבודה של מנהל מחלקת תחבורה מאפשר את העבודה הנדרשת
ממונה בטיחות וגהות .חשוב לי לציין כי קיבלנו את אישור משרד הפנים
למהלך .לגבי מזכירת מחלקת תחבורה ,תרד לחצי משרה ,כאשר ימונה
מנהל מח' תחבורה.

ניר:

חשוב שהמנהל שיבחר יבצע את שני התפקידים.

יוסי:

הוספת המשרה מאושרת רק בתנאי כי יש חיבור בין התפקידים.

הוחלט:

6-19-5

מליאת המועצה מאשרת לצאת למכרז לתפקיד מנהל מח' תחבורה
וממונה על בטיחות וגיהות.

אושר ללא מתנגדים.
.6

תרומת קרן היסוד
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון:

מציג פרוטוקול ישיבת ועדת תרומות לקבלת תרומה בסך  210אש"ח
לצורך רכישת  6מיגוניות מקרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:
6-19-6

מליאת המועצה מאשרת קבלת תרומה בסך  210אש"ח לצורך
רכישת  6מיגוניות תרומת קרן היסוד המגבית המאוחדת
לישראל.
אושר ללא מתנגדים.

.7

הגדלת חוזה שיקום כביש גישה לנחל עוז:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר:

היה תהליך מהיר של כביש עוקף בטחוני בנחל עוז .כפר עזה העבירו
את השטח – אמירה חד משמעית לנתיבי ישראל .במקביל ,צריך
לתחזק את הכביש .הצלחנו לגייס את משרד הבטחון וקק"ל .יצאנו
למכרז והקבלן הגיש סכום נמוך משמעותית ממה שהעריכו .ע"מ
לבצע שיפורים נוספים בכבישי הבטחון ,אנו מבקשים להגדיל את
המכרז עצמו ,ע"מ לממש את כל הסכום.

שמעון:

לא קיבלנו הרשאה תקציבית ,קיבלנו אישור עקרוני לתקציב .במידה
ולא נאשר ההגדלה  ,התקציב יוקטן משמעותית.

הוחלט:
6-19-7

מליאת המועצה מאשרת את הגדלת החוזה לשיקום כביש גישה
לנחל עוז ב.46.23%-
אושר ללא מתנגדים.

.8

שונות:
תב"רים:
הקטנה:
תב"ר  :1678מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

שיפוץ מבנה רב תכליתי ברוחמה
 - ₪ 843,000מ .השיכון
 - ₪ 470,000קבוץ רוחמה
₪ 1,313,000

תב"ר  :1736מטרה:
סכום קודם:
סה"כ סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

תב"ע הרחבה ל 500-יח"ד והסדרה – קבוץ ארז
 - ₪ 3,125,000משרד השיכון
₪ 3,125,000
( - ₪ )31,830משרד השיכון
₪ 3,093,170
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לשכת מנכ"ל המועצה
הגדלה:
תב"ר  :1737מטרה:
סכום קודם:
סה"כ סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

תב"ע הרחבה ל 500-יח"ד והסדרה – ק .נחל עוז
 - ₪ 2,495,000מ .השיכון
₪ 2,495,000
 - ₪ 10,386מ .השיכון
₪ 2,505,386

תב"ר  :1738מטרה:

תב"ע הרחבה ל 500-יח"ד והסדרה – ק .אור
הנר
 - ₪ 2,772,000מ .השיכון
₪ 2,772,000
 - ₪ 14,487מ .השיכון
₪ 2,786,487

סכום קודם:
סה"כ סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:
תב"ר  :1766מטרה:
סכום קודם:
סה"כ סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

הרחבה ל 500-יח"ד והסדרה – ק .מפלסים
 - ₪ 3,010,659מ .השיכון
₪ 3,010,659
 - ₪ 6,488מ .השיכון
₪ 3,017,147

חדש:
מגוניות ל 6-ישובים
 - ₪ 210,000קרן היסוד
₪ 210,000

תב"ר  :1864מטרה:
מימון:
סה"כ:
הוחלט:
6-19-8

המליאה מאשרת את התב"רים שהוצגו
אושר פה אחד.
רשמה :לילך שיינגורטן

לילך שיינגורטן
מנכ"ל המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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