לשכת מנכ"ל המועצה
ו' חשון תש"פ
 04נובמבר 2019
(מליאה) – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 10/19
מיום 3.11.19
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציג מפלסים
נציגת נחל עוז
נציגת רוחמה
נציג דורות
נציגת יכיני
נציג גבים
נציג אור הנר
נציגת ניר עם

נוכחים:

אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
דוד בן ברון
עדי גן אל צ'רי
הדר שריד
ניר בן אשר
מורן חג'בי
ירון להב
אדי פולנסקי
דנה מזרחי בראודה

-

חסרים:

מירה שטהל
אורנה נעים

 נציגת כפר עזה -נציגת ארז

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

 מנכ"לית המועצה גזבר המועצה -איבים

סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  9/19מיום .22.9.19

.2

עדכונים.

.3

כלבים משוטטים.

.4

רכבים במועצה.

.5

 70שנה לשער הנגב.

.6

שונות.

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 :

1

לשכת מנכ"ל המועצה
פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  9/19מיום :22.9.19
אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
אירוע טרגי בצומת איבים :כולנו משתתפים בצער המשפחות.
הכבישים סומנו מחדש .בוחנים אפשרות להקים רמזור או פתרון אחר.
מאחר שעובדים על כביש  ,333כל הכביש צריך לקבל מענה.
אופיר:

פרויקטים בקמפוס הקהילתי (קרית החינוך):
 .1אנו מבצעים תוכנית תנועה לכל הקמפוס – חניות ,כניסות,
יציאות .מקווה שתוך  3-4חודשים לייצר תוכנית כוללת שתבוא
לאישור מליאת המועצה.
 .2לקמפוס שתי כניסות :הידרו – נת"י נמצאים לקראת סוף תכנון
מפורט .לאחר שהם יסיימו את התכנון ,כניסה מגבים – יש
החלטת ממשלה לרמזר את הצומת ,אך משרד התחבורה עדיין
לא תקצב .אנחנו מערבים את משרד רוה"מ.
רמזור בצומת ניר עם :נת"י נמצאים בסוף תכנון .אמורים להתחיל
בקרוב.
רמזור בצומת יכיני :נת"י נמצאים בסוף תכנון .אמורים להתחיל בקרוב.
כניסה למפלסים :נת"י בתכנון לביצוע הפרדה בין נתיבים.
מבנה ספורט וצעירים :עד סוף שנה התחלת עבודה.
יסודי שלב ג' :יש עיכובים בירוקרטים ,מקווה שבשבועיים-שלושה
הקרובים נשחרר את הפלונטר הבירוקרטי.
מבנה מדעים :צו תחילת עבודה צריך להינתן בימים הקרובים.
מרכז תשושי נפש :עדי מלווה את הנושא ביחדיו .ההמלצה להמשיך
עם הגדלת המבנה.
תוכנית קק"ל לבתי ספר יסודיים :גינון בי"ס קשת כ ,₪ 700,000-נמצא
בבקרה של קק"ל .בעוד כחודש נוכל להתקדם לאחר אישור.

אדי:

האם ניתן לבקש לשנות את הקדימות לטובת הכניסה לגבים?

אופיר:

קיים ניסיון ליצר שינוי בכניסות לבתי הספר .הרעיון שהאוטובוסים
יכנסו דרך שער ההידרו .במידה ונצליח לבצע שינוי ,חברי המליאה
יעודכנו.

אדי:

מה עם הנושא התקציבי של יחדיו?

עדי:

כרגע ,אני עובדת עם חיה על תקציב הפעילות של יחדיו.

אופיר:

במהלך ינואר ,תהיה תוכנית מסודרת ויהיה ניתן להציג את התמחור.
אנו מגייסים תרומות לצורך הדלתא הנדרשת.
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דוד:

מי מבצע?

שמעון:

הביצוע של המועצה.

אופיר:

גני משחקים :דורות וברור חייל -בתהליך מתקדם מול קק"ל.

ירון:

גן המשחקים בגבים משנה את פני הקהילה.

אופיר:

תחנות הסעה :יש בחינה של תחנה נוספת באור הנר וברור חיל בהם
יש הרחבות המרוחקות מהתחנה המרכזית ,הטיפול בנושא במחלקת
ההנדסה.
שביל רכבת לקמפוס קרית החינוך :בימים הקרובים הקבלן מתחיל
לבצע את שלב ב'.
אזור תעשייה מערבי :לקראת סיום התוכניות .יש תקציב משמעותי
לטובת הנושא .ישבנו עם משרד הכלכלה ורמ"י במטרה לבצע פה סדר
ולאייש את השטחים.
תחנת דלק :בוצע ניקיון ראשוני ,המטרה להוביל לשיפוץ משמעותי.
שטראוס :מעוניינים להרחיב למתחם נוסף – נמצאים מולם במשא
ומתן .בשבועיים הקרובים נקבל החלטה ואז נקבל החלטה על מרכז
לחדשנות.
ספירים ב' :עד סוף השנה מתחננים להגיש להפקדה בועדה המחוזית.
ספירים א :נמצאים בתהליך להקמת מבנה מנהלה ושרותים.
תמ"א  :22כל האזור של חוות שקמים ,דורות ,רוחמה – בכובע של ועדת
המשנה לשקמה .מקטינים את שטחי היער במטרה לאפשר יותר
שטחים חקלאיים ,ממתינים למכתבי הסכמה מול הישובים.

אדי:

כביש  333העתידי  -תכנון הכביש נעשה לפני  14שנים – התוכניות לא
תואמות את הצרכים העכשוויים .אור הנר מתמודדת עם המורכבות של
תכנון הכביש.

אופיר:

כביש עוקף לנחל עוז :העבודות התחילו היום .אנחנו בקשר עם הישוב
על מנת שלא תהיה נסיעה של תלמידים בציר .25
כ"א:
 )1יפעת פורת שעשתה עבודה מצוינת ומשמעותית בחצי שנה מסיימת
את עבודתה.
 )2ורד ליבשטיין מסיימת את עבודתה בהידרו .ניהול המרכז ייצא
למכרז.
 )3נגה גולסט ,מנהלת עסקים קטנים ,דיגיטציה וארכיון – מסיימת את
תפקידה .נושא עסקים קטנים יטופל במעברים.
 )4תרבות – בשאיפה לצאת למכרז בחודש הבא ,על מנת שבינואר יכנס
מנהל/ת מחלקה .קיים צוות שעוסק בנושא.
בטחון :אנו נמצאים בתהליך הטמעה של מערכת שוע"ל – המערכת
תופעל בחמ"ל המועצה והישובים .המערכת יודעת לדבר עם מערכות
משרד הבטחון.
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חכ"ל :יש אישור עקרוני לגיוס מנכ"ל לחברה הכלכלית .זו הזדמנות
להודות לירון להב שקידם את הנושא.
חינוך :לישיבת מליאת המועצה הבאה ,זומן יעקב חדד ,מנהל בי"ס
התיכון ,ע"מ לתת סקירה על תוכנית עבודה לצורך קידום הבגרויות
בבי"ס .חושב שאנחנו בדרך הנכונה בבגרויות ,מצוינות ערכית ולימודית.
חשוב לזכור ,האקלים בשער הנגב טוב מאוד – אחוזי גיוס לצה"ל,
התנדבות ושנת שירות.
דנה:

מה עם ההתקדמות לגבי ילדי מוא"ז לכיש?

אופיר:

תואמה פגישה בהשתתפות תמיר בן משה בה נדון בנושא .קיים הסכם
להפסיק לקלוט את ילדי מוא"ז לכיש לאחר תשפ"ב.
מרכז מחקר בנושא חוסן :שילוב בין העמותה לשירות פסיכולוגי ,מרכז
חוסן ,שפ"ח ,לבחון  Onlineאת התוכניות והתערבויות שלנו.
גיל הרך :בגני ניר עם ומפלסים התחילו את העבודה .אור הנר  -אמורים
להתחיל בקרוב .במקביל אנו עובדים על שיפוצים בגני דורות ,וביכיני
בתכנון גנים חדשים .בכפר עזה יש חוסר במעון תלת שנתי .בגדול אלו
החוסרים שלנו לשנים הקרובות.
מיגון גנים :משרד הבטחון לקח על עצמו את הטיפול בנושא שנמצא
בתהליכי בדיקה אצלו.
צוותי גיל הרך :קיימת השקעה בצוותי הגיל הרך ע"מ לחזק את
הצוותים.
צרכים מיוחדים :חשבנו להקים עוד מועדונית לילדים עם צרכים
מיוחדים ,לאחר בדיקה ,אין צורך בכך .לכן ,אנו נבנה מודל מיוחד
לחינוך החברתי – חריש  -גרעין מחנכים שאנו מקבלים משוב טוב לגבי
עבודתם.

לילך:

ליווי בהסעות :מדריכי חריש יפסיקו את הליווי בהסעות ב- 19/11
אפשרנו את הפסקת הליווי משתי סיבות מרכזיות:
א .הנושא לא עלה בתיאום ציפיות מולם עם כניסתם לתפקיד ובמהלך
המיונים.
ב .בשטח בתחום ההדרכה של הנוער והילדים ניכר כי המדריכים
עושים עבודתם נאמנה ואנו מעוניינים להמשיך ולשמור את הקבוצה
ופעילותה.

מורן:

שמחה שהגעתם להחלטה הזו – חריש עושים עבודה מצוינת,
המדריכים מכניסים אנרגיות אחרות ,עובדים כמדריכים ומשקיעים
בפעילות היום-יומית .ממליצה לקחת לפחות  2מדריכים ,אלו חברה
משימתיים וערכיים מאוד.

דוד:

ההורים רוצים יציבות בנעורים .לחשוב שהמדריכים לא יתחלפו כל
שנה.

אופיר:

מי שעובד שנה ,מקבל מענק כספי בסוף השנה .המטרה להביא אנשים
שזה הייעוד שלהם.
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.3

שמעון:

אני מוטרד מהנושא הכספי של חריש .הליווי היה צריך להיות חלק
מהתקציב.

אופיר:

מוקד שירות לתושב :במהלך חודש נובמבר אנחנו אמורים לצאת עם
אפליקציה ולהטמיע בקרב התושבים.
מענק איזון :מקצצים במענק האיזון בכ .50%-חשוב שניקח את זה
בחשבון בהכנת תקציב  – 2020נבצע תקציב בשני שלבים.
פגישות בישובים :התחלנו את המפגש הראשון באור הנר.

אדי:

הייתה פגישה מאוד עניינית ,הגיעו הרבה אנשים וזה מפתיע.
ההתרשמות הייתה מאוד יפה .דובר על נושא שירות לתושב.

אופיר:

אנחנו בבדיקה מחודשת מול הישובים – מי מוציא את ההודעות
לתושבים .כיום ,צוותי הצח"י מוצאים את ההודעה לתושבים .אנו נבצע
תיאום ציפיות מחדש בנושא מול הצוותים.

אדי:

בשבת לפני שבועיים עברו מטוסי קרב מעל הישוב ,אנחנו מקבלים כל
מיני תשובות לא ברורות ,זה מעליב – צריך לחשוב על התושבים.
התחושה היא שלא כולם צריכים לדעת .לאחר המפגש עם המועצה,
קיבלנו הודעות מוסדרות.

דנה:

אחריות של מי להודיע לתושבים להיכנס הביתה?
לפעמים יש הודעת לא ברורות.

אופיר:

בדיוק בשביל זה מבצעים סבב של פגישות בישובים לצורך בחינה
משותפת.

כלבים משוטטים:
אופיר:

להקות של כלבים המגיעים מעזה – לנושא הזה יש תהלך מוסדר ,גם
עם הצבא .למועצה אין את היכולת והסמכות שהיא רוצה בשביל
לטפל .יש גופים כגון רט"ג שלהם הסמכות לטפל בנושא .קיימת
סכנה אמיתית בנושא.

דוד:

בשיחה עם אלעד ,נאמר שאין גורם מטפל וזה על בסיס של טובות
אישיות.

יוסי:

על פי חוק ,יחידת הפיצוח במשרד החקלאות אמורה לטפל בנושא.

אדי:

אני פונה לרט"ג באופן אישי ומקבל טיפול בנושא.

דוד:

הכלבים המשוטטים נכנסו לתוך הישוב .היו מקרים שהגיעו למועדון,
גם אם מזמינים לוכד ,הכלבים בורחים.

אופיר:

כלבים בתוך הישוב – החוק מחייב לקשור את הכלבים .אנשים לא
מוכנים להגיש תלונה מסודרת ואז כאן נכנס הנושא הקהילתי .חצי
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מאנשי הקבוץ בעד לכידת כלבים וחלק אחר לא .השאלה היא ,האם
אנחנו מעוניינים לקבוע מדיניות?
דוד:

הבעיה במפלסים שכל הזמן מתלוננים .יש פרסום באופן רציף
בבקשה לקשור את הכלבים ,אך זה לא עוזר .אני חושב שכל ישוב
צריך להחליט עבורו ויודיע על המדיניות שלו למועצה.

אדי:

חושב שהגיע הזמן שניקח אחריות – יש חוק בנושא כלבים וההמלצה
שלו לאכוף את החוק באופן חד משמעי וחזק .חושב שנכון לשלוח
התרעה וקנס מראש ברגע שיש תמונה של כלב משוחרר.

יוסי:

כמה כלבים נלכדים בשנה במפלסים?
הטענה של אלעד שאנשים לא מתלוננים .יש אנשים שברוח הקיבוצית
משחררים כלבים .צריך לפנות למנהלי הקהילות ע"מ שהיועמ"ש יוציא
מכתב מסודר לתושבים במטרה להתריע לפני טיפול .במוקד שירות
לתושב ,צריך לאפשר תלונות חשאיות וטיפול בהם.

ירון:

יש חוק מדינה – כל אחד בקבוץ זכאי שהחוק יגן עליו .קיים לכלוך
בגני משחקים .בנוסף ,יש כלבים שעושים כל הזמן נזקים.
יש לו הרגשה שהרוטינה לא עובדת ,שלא עושים את העבודה.

אשר:

חושב שהמועצה צריכה להיות אמיצה ולאכוף את החוק בכל מקום.

דנה:

מסכימה עם מה שנאמר לגבי האכיפה.

מורן ,הדר ,ניר – גם מסכימים.
אופיר:

נוציא מכתב לכל מנהלי הקהילות (חשוב לבצע את הדברים במשותף
עם מנהלי הקהילות) ונעדכן על המדיניות.

אדי:

קיים חוק ,צריך לאכוף את החוק.

דוד:

חשוב שהמדיניות תתבצע .יש הגשה של תלונה באשכול נגב מערבי
ואם מתלוננים ,לא מבוצע כלום.

אופיר:

ננחה את האגף המוניציפאלי לכתוב נוהל מסודר בנושא .מבקש
מתנדב שיהיה אמון על הנושא הזה.

דוד:

מוכן לקחת על עצמו את הנושא.

אופיר:

חתולים – חתול זו חיה מוגנת .בכל ישוב יש איש קשר .קיים מבצע
של סירוס ועיקור חתולים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:
האגף המוניציפאלי יוציא נוהל לכידת כלבים למנהלי הקהילות.
לכל ישוב יהיה נאמן לנושא.

10-19-3

אושר ללא מתנגדים.
 .3רכבים במועצה:
ירון:

מבקש לדעת למה הנושא לא עולה?
מבקש לדעת מתי יהיה דיון בנושא?
חשוב שנקדם דיון לישיבה הבאה.

אופיר:

מבקש שירון ויוסי יגיעו עם המלצה לדיון במליאה.

יוסי:

בישיבה הקודמת העליתי את נושא מדבקות סמל המועצה על
הרכבים של מנהלי העמותות .מבקש שנקבל החלטה בנושא.

אופיר:

מסכים שעל רכבי העמותות לא תהיה מדבקה של המועצה.

שמעון:

רכבי בטחון – משרד הבטחון קבע שהרכבים יקנו ע"י המועצה והם
יהיו רכבי מועצה.

הוחלט:
10-19-4

מדבקות סמל המועצה יודבקו על רכבי המועצה בלבד.
אושר ללא מתנגדים.

.5

 70שנה לשער הנגב:
הנושא ידון בישיבת מליאה הבאה.

.6

שונות:
חדשים
תב"ר :1872

מטרה:
מימון:
סה"כ:

יכיני – שער חשמלי
 - ₪ 64,350משהב"ט
₪ 64,350

תב"ר :1873

מטרה:

תאורה לד במפלסים ,ניר עם ,ארז ,גבים,
אור הנר
 - ₪ 329,093מפקדת פיקוד העורף
₪ 32993

מימון:
סה"כ:
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לשכת מנכ"ל המועצה
תב"ר :1874

מטרה:
מימון:
סה"כ:

שער חשמלי באור הנר
 - ₪ 57,102מפקדת פיקוד העורף
₪ 57,102

תב"ר :1875

מטרה:
מימון:

גן משחקים בניר עם
 - ₪ 297,000משרד החקלאות
 - ₪ 33,000השתת' קבוץ ניר עם
₪ 330,000

מטרה:
מימון:

גן משחקים בכפר עזה
 - ₪ 300,000משרד החקלאות
 - ₪ 34,000השתת' קבוץ ניר עם
₪ 334,000

סה"כ:
תב"ר :1876

סה"כ:
שמעון:

תב"רים מתקציבי משרד הפנים שהגשתם אושרה במליאה  4/19ואשר
אישורם על ידי המשרד נמצא במרכבה:
;1877
;1878
;1879

תב"ר :1877

מטרה:
מימון:
סה"כ:

תכנון מרכז ספורט וצעירים 2019
 - ₪ 1,000,000משרד הפנים
₪ 1,000,000

תב"ר :1878

מטרה:
מימון:
סה"כ:

טיפול בנגישות 2019
 - ₪ 160,000משרד הפנים
₪ 160,000

תב"ר :1879

מטרה:
מימון:
סה"כ:

מדידות ארנונה בישובים 2019
 - ₪ 113,000משרד הפנים
₪ 113,000

הוחלט:
10-19-6

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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