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סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  7/20מיום 7.6.20

.2

עדכונים.

.3

אגף מוניציפאלי – הערכות.

.4

דו"חות כספיים של הועדים המקומיים לשנת .2019

.5

צו ארנונה לשנת  ,2021כולל בקשה חריגה.

.6

אישור הטלה ראשונה של ארנונת ועד מקומי ביכיני.

.7

עדכוני תקציב.

.8

אישור דוחות עמותת התיירות שקמה בשור והעמותה לפיתוח שירותים חברתיים
לשנת .2019

.9

שונות.

פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  7/20מיום :7.6.20
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  7/20אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
אופיר:

בטחון :נפגשתי עם מפקד האוגדה ,ערוכים לכל תרחיש לא ברור מה
תהיה התגובה ,אין ספק שאנחנו צריכים להיות ערוכים .חשוב
להעלות את רמת ההיערכות של התושבים.
קורונה :המצב מורכב  -כרגע ,אין חולים בשער הנגב  -המצב יכול
להשתנות בכל רגע.
ביה"ס :התקיימת ישיבת ועדת חינוך בנושא ביה"ס התיכון .מוקמת
ועדה שתלווה את התהליך בבית הספר .צוות הנהלת ביה"ס מקיים
פגישות בישובים.
רישום ילדי לכיש :סוכם עם מועצה אזורית לכיש על צמצום רשימת
היישובים בתחומה שייכללו באזור הרישום של ביה"ס העל יסודי.
קיבלנו פניות מעו"ד של הורים שנמצאת איתנו בדין ודברים בעניין.
המטרה מאוד ברורה  -להחזיר את מספר התלמידים בביה"ס העל
יסודי למסגרת המרבית אליה הוא מתאים.
בתי ספר יסודיים :מסיימים ביום שלישי את הלימודים .ביה"ס של
החופש הגדול  -לא כל הישובים קבלו החלטה האם לקיים.
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השנה ,גם הגנים כלולים – יש אתגרים כמו כל שנה לגבי מספרי
ילדים בכל גן על מנת לפתוח גן נוסף.
תרבות :התקיימה לפני שבוע ישיבה עם רכזי התרבות ,נראה שנבנה
משהו יפה .הרעיון  -לבנות סיירת של תרבות ,יחשבו ביחד מה נכון
וצריך לטובת התרבות האזורית.

.3

מורן:

מלגות  -עד מחר בערב יש אפשרות לסטודנטים להגיש בקשה
למלגה בסך  ₪ 5,000ולעבוד כנגדה במסגרת ביה"ס של החופש
הגדול .מרכז צעירים  -בתקופה האחרונה אני מלווה יותר את
הפעילות .יש פה מרכז שיש לנו הזדמנות לייצא עוד מעגל של שינוי
פנימה .מבקשת להזמין את הצוות לאחת מישיבות המליאה .נוגעים
בהמון תחומים ,רואה תהליכים מאוד חיובים .חשוב שכולם יכירו.

אופיר:

חריש – עשרות מועמדים הגישו מועמדות.

אדי:

התקיימה ישיבת ועדה לאיכות הסביבה .דנו בנושאים  -מפח"קים,
פינוי פסולת בנין ,הזרם הכתום ,קמינים בישובים.
התקיימה ישיבת ועדה חקלאית  -אחד הדברים המשמעותיים הוא
להקים אגודת מים של  32ישובים שאנחנו מובילים – מחייב הסכמה
של כל הישובים .מים הוא משאב יותר משמעותי וקשה להשגה.

אופיר:

קרקעות – עובדים על פרוגרמת קרקעות מועצתית .המטרה  -להגדיל
את תחומי הישובים .אנו מעוניינים לקחת את כל הקרקעות הזמניות
ולהפוך אותם להיות חלק מהישוב.

ירון:

מכרזים  -כשפונים למכרז צריך להגיש ערבות  -דבר מאוד מסובך.
נאלצנו לפסול הרבה קבלנים וביצענו שינוי ..בנינו מודל שלם יחד עם
הייעוץ המשפטי והיום הערבויות הן על סכום קבוע  -יש קשר לגובה
המכרז

אגף מוניציפאלי – הערכות:
אופיר:

האגף המוניציפלי מאגד מספר מחלקות  -גינון ,תברואה ,רישוי
עסקים ,פיקוח ,הדברה .היום הדברה מחייבת  2מדבירים לכל פעילות.
בשל שינוי זה ופרישה של אחד העובדים ,אנו מעוניינים לבצע מהלך
במסגרתו אנו מבקשים להוציא את ההדברה למכרז שירותים חיצוני.
במקביל ,נמכור את הציוד הרלוונטי.
הזדמנות לומר לצוות המוניציפלי יישר כח על העבודה הקשה בתחום.
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הוחלט:
8-20-4

מאשרים לצאת למכרז חיצוני לשירותי הדברה ,ומכירת ציוד
של המחלקה.
אושר ללא מתנגדים.

.4

דו"חות כספיים של הועדים המקומיים לשנת :2019
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
שמעון:

מציג את הדוחות הכספיים של הוועדים המקומיים לשנת .2019
הרישומים הינם לפי כללי משרד הפנים ,אך התרנו לוועדים חופש
מסוים בסיווג ההכנסות מהמועצה .מבלי לסייג את ההמלצה לאשר את
הדוחות ,מציין שבקשנו כרטסות מכל הוועדים ,על מנת לבחון אם יש
צורך לדייק יותר את הרישום.
הדוחות עברו את בדיקתו של שוקי פדר.

הוחלט:
8-20-4

המליאה רושמת בפניה את הנחת דוחות כספיים אחידים
(מבוקרים) לועדים מקומיים לשנת  2019של הישובים :אור
הנר ,דורות ,נחל עוז ,כפר עזה ,ארז ,מפלסים ,רוחמה ,ניר עם,
ברור חיל ,גבים.
אושר ללא מתנגדים.

.5

צו ארנונה לשנת  2021כולל בקשה חריגה:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
שמעון:

מציג את צו הארנונה כפי שפורסם.
מטרות הבקשות הן:
 .1להשוות את תעריפי הארנונה לתעשייה בשער הנגב ,לתעריפים
הנהוגים בשדרות .זאת באזורים בהם קיימת חלוקת הכנסות
מארנונה עם עיריית שדרות ,או מיועדים על פי המלצת ועדת
הגבולות להישאר בתחום שער הנגב ,תוך חלוקת הכנסות מארנונה
שתגבה בהם עם עיריית שדרות.
 .2להעלות את כלל תעריפי הארנונה לתעשייה בתחומי שער הנגב
בשיעור של ( 7.5%כולל העלאה במסגרת שיעור העדכון המותר
לשנת  .)2021זאת מאחר שתעריפי הארנונה לתעשייה בשער הנגב
נמוכים מהתעריף הנורמטיבי הנקבע לפי הממוצע הנפתי .עקב כך,
בנוסחת חישוב מענק האיזון המועצה "נקנסת" על כך בסכום של
 3.5מיליון  .₪למרות זאת דחה בעבר משרד הפנים את בקשותינו,
הן משיקולי מדיניות והן בשל בעיות פורמליות הקיימות ,לדעתם,
בהגדרות הצו .על מנת לתקן בעיות אלה ,ולאחר קיום "פרה רולינג"
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עם הצוות במשרד הפנים ,מוצעים ומובאים להחלטה השינויים
הבאים:
• קביעת אזורי ארנונה לסיווג מבני תעשיה ,בסיווגי משנה ,234
 236ו .208-משרד הפנים דרש שמיפוי האזורים יהיה חד ערכי,
ולשם כך בחרנו בהמלצתם בהגדרת האזורים לפי קואורדינטות.
לצו הארנונה יתווספו כנספח מפה ומקרא קואורדינטות.
אזור  1הינו פארק ספירים ,וההגדרה החדשה מחליפה את
ההגדרה הקיימת על פי גושים וחלקות .סיווג הארנונה לתעשייה
באזור זה הוא  234בנוסחו החדש.
אזור  2הינו האזור המתוכנן לספירים ב ,בחלק שאמור להישאר
בתחומי שער הנגב .אזור  3הינו האזור המתוחם במפה (תב"ע
טרם תוכננה) .סיווג הארנונה לתעשייה באזורים אלה הינו 236
(סיווג חדש).
בניני תעשיה בכל שאר שטחי המועצה (למעט האזורים  ,2 ,1ו-
 )3יחויבו בארנונה בהתאם לסיווג  208בנוסחו החדש.
השינויים כפופים (בחלקם) לאישור שרי הפנים והאוצר.
• שינוי סיווגים :סיווגים  208ו 234-כללו גם מלאכה ,שבהתאם
להנחיות משרד הפנים הינה סיווג ראשי נפרד .נכון להיום
קיימים בתחומי שער הנגב מספר קטן של עסקים בסיווג זה,
אולם התעריף גבוה מהממוצע הנפתי .מסיבות אלה הוחלט
לייחד למלאכה סיווג נפרד  ,210 -ללא בקשה להעלאה חריגה.
כמו כן כללו סיווגים  208ו 234-גם "אריזת פרי ו/או מיונו ,מנפטה,
מדגרה ,משחטה ,לרבות סככות המשמשות לאחת ממטרות
אלו" ,משרד הפנים טען שנכסים אלה יכולים להיחשב כמבנים
חקלאיים ,וסרב לאשר העלאה .אנו חולקים על עמדה זו
בהסתמך על הגדרת מבנה חקלאי בתקנות" :מבנה של קבע
הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצרכי חקלאות" ,והן לאור
פסיקות בתי המשפט לפיהן כל הנכסים הללו הינם מבני
תעשיה .יחד עם זאת ,החלטנו לא לבקש העלאת תעריפים בגין
נכסים אלה ,ולכן לסווגם בסיווג נפרד .211-
השינויים כפופים לאישור שרי הפנים והאוצר.
• העלאת תעריפים :לאור האמור לעיל אנו מבקשים לאשר הגשת
בקשה לאישור העלאה חריגה של תעריפי ארנונה כדלקמן:
 סיווג  :208קביעת תעריף של  ₪ 63.41למ"ר ,המהווההעלאה חריגה של  6.32%לעומת התעריף המאושר לשנת
.2021
 סיווג  :209קביעת תעריף של  ₪ 109.30למ"ר. קביעת תעריף של  ₪ 59.64לסיווגים  210ו ,211-תעריף זהתואם את שיעור ההעלאה המאושר על ידי משרד הפנים
לנכסים אלה לשנת .2021
כל השינויים לעיל כפופים לאישור השרים.
 להטיל הטלה ראשונה של ארנונה באזורי התעשיה  2ו3-אשר יעוד הקרקע בהם ,נכון להיום ,איננו יעוד לתעשייה,
ואשר טרם אושרה בהם תב"ע לתעשייה .תעריף הארנונה
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לשנת  2021יהיה  ₪ 109.3למ"ר .בהיותה הטלה ראשונה,
קביעת הסיווג והתעריף אינה טעונה את אישורי השרים.
דנה:

האם יש שינוי בתעשייה בתוך הישובים?

שמעון:

אם הבקשה תאושר יעלה תעריף הארנונה במפעלים שבקיבוצים ,כמו
בשאר שטחי התעשיה במועצה (שאינם באזור  ,)1ב 6%-מעבר
לשיעור העדכון האחיד לשנת .2021

יוסי:

בשנים קודמות בקשנו להשוות ארנונת המגורים ביכיני לישובים
האחרים .מדוע לא מוצג השנה?

שמעון:

לאור סירוב משרד הפנים בשנים הקודמות העדפתי "לקצר חזית"
ולהתרכז בנושאי התעשייה.

הוחלט:

8-20-5

לאשר את צו הארנונה לשנת  2021כפי שהוגש ע"י גזבר
המועצה בנוסח המצורף ,לרבות השינויים הדורשים את
אישורי השרים שעיקרם:
 קביעת אזורי תעשיה כהגדרתם בנספח א לצו הארנונה, שינוי ההגדרה בסיווג  208והוספת סיווגים חדשים, העלאת הארנונה בסיווגים  208ו.234-כמו כן ,מאשרים הטלה ראשונה של ארנונה באזורי תעשיה
 2ו( 3-סיווג .)236
אושר ללא מתנגדים.

.6

אישור הטלה ראשונה של ארנונת ועד מקומי במושב יכיני והאצלת
סמכויות:
אופיר:

הטלה ארנונה במושב יכיני  -רואה את זה כיום היסטורי בשער הנגב.
נמצא איתנו אורן חדד ,המלווה אותנו בכל התהליכים לצורך אישור
הטלת ארנונת ועדת מקומי ביכיני.
הבקשה של ועד מקומי יכיני  -להטיל ארנונת ועד מקומי בשיעור של
 30%מהארנונה המועצתית ,על מנת לקבל תקציב לפעילות הועד
המקומי .היעד שלנו – ועד מקומי יכיני עצמאי מבחינה כלכלית בשנת
 .2021הזדמנות לומר שאפו ענק לזכריה וציון על קפיצת המדרגה.

אורן:

עד  2020המועצה ביצעה פעולות מוניציפליות ביכיני בתיאום עם
הוועד המקומי ,אך מבלי שניהל את תקציבו ,חלק מהפעולות בעלות
האופי המוניציפלי בוצעו במימון האגודה החקלאית של המושב ועל
ידה .על מנת ליצור מקורות למימון פעילות הוועד המקומי החליט
הועד המקומי פה אחד לבקש הטלה ראשונה של ארנונת ועד מקומי
בשיעור של  .30%על פי דרישת משרד הפנים ערכנו גם תקציב ל-
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 ,2020המבטא את הפעילות המוניציפלית ,וכן בנינו את תקציב ,2021
כולל סעיפים שהמועצה ביצעה השנה במקום הוועד .כמו כן ,מוצעת
האצלת סמכויות לוועד .ההאצלה תיבדק שוב לקראת סוף השנה
לאור תשובת משרד הפנים וההתפתחויות.
יוסי:

מהלך דרמטי  -מאבק של שנים ,גאה באנשי יכיני שקיבלו אחריות
על עצמם.

מורן:

מצטרפת לרוח הדברים של יוסי ואופיר ,כנציגת יכיני אשר נוכחת גם
בישיבות הועד המקומי ,אני יכולה לומר שחשיבות הנושא הנ"ל והרצון
לקדם אותו בקרב חברי הועד גדולה ,גודל השעה ברור .אני מאד
שמחה שהנהלת המושב ומנהיגיה לוקחים אחריות ופועלים בשיתוף
פעולה לקידום איכות החיים של קהילת המושב .יקח עוד זמן ,אבל
יכיני לגמרי בדרך הנכונה.

שמעון:

מציע לאשר את תקציב הועד המקומי לשנת ( 2020לאור דרישת
משרד הפנים להצגת תקציב כזה) ,ואת תקציב  .2021כמובן שמימוש
התקציב תלוי באישור משרד הפנים ובהחלטות שתתקבלנה בהמשך,
ובהתאם לכך הוא יעודכן במידת הצורך.

הוחלט:

8-20-6

לאשר
-

את:
תקציב ועד מקומי יכיני לשנת .2020
תקציב ועד מקומי יכיני לשנת .2021
אצילת סמכויות לוועד מקומי יכיני לשנת ,2021
בהתאם למפורט במסמך המצורף לפרוטוקול.
הטלת ארנונת ועד מקומי יכיני לשנת  ,2021על
המחזיקים במבני מגורים ביכיני ,בסך ₪ 11.39
למ"ר ,המהווה  30%מתעריף הארנונה למגורים של
המועצה.
אושר ללא מתנגדים.

.7

עדכוני תקציב:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
שמעון:

מציג את התקציב המאושר ,התקציב המעודכן ,ההפרש בין התקציב
המעודכן למאושר ,עדכון תקציב מותנה.
הדוחות הכספיים שהוגשו לביקורת לשנת  ,2020הראו שלא נזקקנו
לשימוש ב 945-אש"ח ,עודף מצטבר שתוקצב כמקור .מתוך סכום זה
מוצע לתקצב  734אש"ח כמקור לעדכוני התקציב.
כמו כן ,ניתן להגדיל את ההעברה מהכנסות ארנונה בספירים למועצה
בסכום של  200אש"ח ,זאת מתוך יתרות שלא נוצלו בשנים קודמות.
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תקציב נוסף שהתקבל  150 -אש"ח למניעת אלימות (ליווי בהסעות)
שחלקו מועבר למתנ"ס וחלקו למימון הוצאות מחלקת התחבורה
בנושא .כידוע ,ניתן פטור מארנונה לתעשייה ולמרבית ענפי השירותים
לחודשים מרץ עד מאי .השיפוי לפטור ניתן על ידי הממשלה ממקורות
משרד הפנים ,ומקרן הניקיון (המשרד להגנת הסביבה) .אינני צופה
פער לרעת המועצה בין סכום השיפוי לבין סכום הפטור שניתן.
מספר סעיפים שהיו בתקציב המותנה ,ובכללם תשלום לישובים בגין
גבייה מרוכזת ,פינוי גזם ,פעילות בישובים וגיבוש עובדים שוחררו
לתקציב הרגיל  -באחריות המנכ"לית.
כמו כן ,תוקצבו  150אש"ח להוצאות המועצה בגין קורונה ,רובם
לעמידה בתנאי התו הסגול.
עדכון סעיפי הרווחה ,בוצע בהתאם להנחיות המשרד.
הוחלט:
8-20-7

לאשר את עדכון תקציב המועצה לשנת  2020בסך 138,581,657
אש"ח ואת תקציב המותנה בסך  405אש"ח.
אושר ללא מתנגדים.

.8

אישור דוחות עמותת התיירות שקמה בשור והעמותה לפיתוח שירותים
חברתיים בשער הנגב לשנת :2019
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר:

מציג את הדוח הכספי של העמותה לקידום התיירות במרחב שקמה-
בשור:
עמותה משותפת ל 4-מועצות .הדוחות עברו אישור ועד מנהל ,ועדת
ביקורת ואסיפה כללית .משמש כיו"ר העמותה .המטרה העיקרית של
העמותה  -המעטפת השיווקית של "דרום אדום" ,אירועי קיץ ,פסטיבל
"כדורים פורחים" ועוד.
קיבלנו החלטה לבנות כרית ביטחון בסך של חצי מיליון  - ₪עומדים
ביעדים .העמותה פעלה לאורך כל השנה ,נשארה יתרה של 429
אש"ח .מחזור פעילות העמותה בשנת  4 - 2019מיליון  .₪כל אחת
מהמועצות השותפות משתתפת תקציבית .יש בעיקר גיוס ממשרדי
הממשלה ,חקלאות ,הרשות לפיתוח הנגב ,קק"ל ומשרדים נוספים.

שמעון:

מציג את הדוח הכספי של העמותה לפיתוח שירותים חברתיים בשער
הנגב :חלק מהרכוש רשום בעמותה  -ציוד והשבחות של המבנה.
לעמותה הייתה כרית ביטחון של  3מיליון דולר לפני  21שנה ,ששמשה
אותה מאז .הפעילות במהלך השנים היא בין מאוזנת לגרעונית .במשך
 20שנה כרית הביטחון נשחקה .בסוף שנת  ,2019אנחנו עומדים על
כרית ביטחון של  305אלף  .₪מה שאפיין את  2019שכמעט לא היו
הכנסות מתרומות .בנוסף ,הפרשה של חובות מסופקים בסך  93אלף
.₪
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מהסתכלות על הדוח רואים –  375אלף  ₪מהגירעון נובע מהפחת.
בוצעו השקעות נוספות ממקורות העמותה .הפעילות של העמותה
סה"כ מאוזנת .הירידה בכרית הביטחון מביאה את העמותה למקום
יותר מאתגר .מכל פעילות המועצה והגופים העמותה תיפגע יחסית
יותר בשל משבר נגיף הקורונה .בזמן ההשבתה יש הוצאות של קיום
המתקן עצמו .החזרה לפעילות היא יותר איטית ,חלק מהמנויים קיבלו
את כספם חזרה .נפנה בשני מסלולים לקבלת תמיכה מהמדינה
במסגרת מסלולים שעסקים ועמותות כמונו יכולים לפנות אליהם.
הסכומים הצפויים להתקבל אינם גבוהים.
אדי:

בחנתי את הדוחות ,אני חבר בוועד המנהל של העמותה ,חושב
שאסור לנו לבנות על תרומות  -בשנים האחרונות הסתמכנו על
תרומות ,עכשיו יהיה קשה לגייס תרומות .המנכ"ל החדש חייב להציג
כיצד הוא מגייס יותר מנויים ולא מתבסס על תרומות .חשוב לראות איך
אנחנו מביאים לשם יותר מנויים ,כולל שיווק ופרסום על הנעשה בתוך
ההידרו עצמו.

אופיר:

הועד המנהל הטיל על המנהל להכין תוכנית מסודרת .התפקיד שלנו,
לראות איך אנחנו מסייעים להידרו.

שמעון:

בשנת  2019היה שיפור לעומת  2018בפעילות השוטפת ,זה נתן
התמודדות עם אתגרים ותחרות פה בשטח .מבוצעות פעולות על מנת
להתמודד עם הנושא .חושב שנכון לבצע שיפור ברמת המנויים .מסכים
עם אדי לגבי התרומות.

אדי:

חשוב לבצע מאמץ לגבי התושבים שלנו.

אופיר:

יש סרטון מקסים  80 -חבר'ה מתנדבים שעובדים עם ילדים בעלי
קשיים מורכבים .חשוב לראות גם את הפן הזה בעבודת ההידרו.

הוחלט:

8-20-8

המליאה רשמה בפניה את הדין וחשבון השנתי ל 2019-עפ"י סעיף
( 63א) (( )11ה) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)
בתאגידים הבאים:
העמותה לקידום התיירות במרחב שקמה-בשור (ע"ר)
העמותה לפיתוח שירותים חברתיים בשער הנגב (ע"ר).
אושר ללא מתנגדים.
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.9

שונות:
 )1סגירת חשבון בנק
שמעון :היה לנו חשבון פיקדון בבנק ירושלים שהשתחרר .כרגע אנו
מבקשים ככל הנראה לסגור את החשבון ,והתברר שזכויות
החתימה בחשבון לא היו מעודכנות.
הוחלט:

8-20-9/1

מאשרים לעדכן את זכויות החתימה בחשבון ,כך שמורשי החתימה
בשם המועצה נכון להיום ,יהיו מורשי החתימה בחשבון בבנק
ירושלים ,בהתאם להרכב החתימות המאושר ,ויהיו מוסמכים לבצע
פעולות בחשבון מטעם המועצה ולחתום לצורך כך על מסמכי
הבנק ,ובכלל זה מסמכים הדרושים לסגירת החשבון.
אושר ללא מתנגדים.

 )2הסכם מטווח ע"ש נביה מרעי
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר:

מציג את הסכם מטווח נבי מרעי וחוות הדעת של עו"ד רמה לשם,
היועצת המשפטית .לאחר שנים של התעסקות בנושא הגענו
להסכם בנושא המטווח אשר יאפשר למועצה לצאת למכרז
להפעלת המטווח בעוד שנה וחצי ,ובתקופה שעד אז מייצר הכנסה
למועצה ,וכן שומר על המועצה וניר עם מתביעות.
נבצר מדודו להגיע עקב אירוע משפחתי .ביקש לומר מספר מילים
על הארכת הסכם הניהול של המטווח עם ניר עם – "חוות הדעת
המשפטית מציגה את הדברים בצורה ברורה עם שמירה על
האינטרסים של ניר עם .בנוסף ,הוכנסו סעיפים בהארכת הסכם
הניהול עם הגבלה של שעות פעילות המטווח ,דבר שמהווה
התקדמות להסכמות עתידיות עם מפלסים .עם זאת ,הנושא לא
הסתיים .מכאן אני קורא למועצה וליוסי קרן להמשיך בהדברות
עם נציגי מפלסים כמו שכבר קרה במפגש ראשוני ולהגיע להבנות
עם מפלסים ללא קשר לזהות המפעיל של המטווח".
מבקש לומר ליוסי המון תודה  -הנושא לא פשוט בכלל .יש פה
סוגיה עסקית ואמוציונלית ,הצלחת להביא את ההסכם ברוח
הטובה ביותר שיכולה להיות.

יוסי:

במליאה הקודמת אלון שוסטר אמר שאני החבר מליאה הראשון
שהוא לא חבר קבוץ .עכשיו זו פעם ראשונה שחבר מליאה מביא
הכנסה של מאות אלפי  ₪למועצה.
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אופיר:

מעדכן שיש עו"ד שמייצג קבוצה של עסקים ,שטוענים שאנחנו לא
פועלים כשורה .אני בטוח שאנחנו במצב של הסכמות טובות ,כולל
ערבויות ותשלומים .בעוד שנה וחצי נצא למכרז בצורה מסודרת.

הוחלט:
8-20-9/2

מאשרים את הסכם הפעלת מטווח ניר עם בין המועצה ,ניר עם
וחברת גלובל.
אושר ללא מתנגדים.

 )3ועדת ביקורת כפר עזה – שינוי חברי הועדה
לילך:

חברי ועדת הביקורת בכפר עזה :הלינה הרן – יו"ר ,שמשון טלקר,
אלון לוינסון ,זהר שפק.

הוחלט:
8-20-9/3

מאשרים את חברי ועדת הביקורת בכפר עזה :הלינה הרן – יו"ר,
שמשון טלקר ,אלון לוינסון ,זהר שפק.
אושר ללא מתנגדים.

 )4הקדמת תקציב מפעל הפיס
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון :מפעל הפיס עובד על-פי תוכנית חומש שמאפשרת להקדים את
הכספים המיועדים לנו במסגרת אמת המידה ,כדי לאשר את
ההקדמה הזו  -אנחנו צריכים לאשר ש 15%-מהכספים יהיו לטובת
פעילויות בתחומי החינוך והרווחה המאושרות על ידי מפעל הפיס.
מאחר שבשנת  2019היה עיכוב בהגשת התוכניות ,מצטרף הסכום
בגין  2019לתוכנית לשנים  .2020-2023סה"כ מוקצים לפעילויות
אלה ב 4-השנים  673אש"ח .בשנת  45,000 :2020פעילות רווחה,
 42,000להתנהגויות בסיכון ,ו ₪ 42,000-עבור חריש .
התוכניות של  2020הן תוכניות סגורות ,לגבי השנים הבאות  -ניתן
לשנות את התוכניות בהתאם לצרכים של אותה שנה.
אנו מבקשים לקדם סך של  ₪ 2,163,000על מנת לסגור את חבילת
המימון של מרכז תרבות וספורט ,וסך של  ₪ 760,000להחלפת שני
אוטובוסים .בשנת תשפ"א עלינו להחליף שני אוטובוסים שיגיעו
לשירות של  14שנה ,ואשר הוצאות התפעול שלהם גבוהות .מפעל
הפיס הוא אחד המקורות לתשלום על האוטובוסים החדשים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:
8-20-9/4

מאשרים את התוכנית המוגשת למפעל הפיס להקדמת מענקים
ולביצוע פעולות חינוך וחברה.
אושר ללא מתנגדים.

 )5החלפת חברי ועד מקומי בגבים
לילך:

הועד המקומי בגבים מסר :התפטרו – לילך הרצל ,ת.ז029470705 :
ויצחק חסון ,ת.ז ,055711592 :במקומם מונו – יובל סער ,ת.ז:
 300766573ויאיר שזירי ,ת.ז.029719069 :

הוחלט:

1-20-2

המליאה רשמה בפניה את הודעת הועד המקומי בגבים לפיה
התפטרו – לילך הרצל ,ת.ז 029470705 :ויצחק חסון ,ת.ז,055711592 :
במקומם מונו – יובל סער ,ת.ז 300766573 :ויאיר שזירי ,ת.ז:
.029719069
המועצה תמסור את ההודעה למשרד הפנים.

אושר ללא מתנגדים.
 )6תב"רים
הקטנה
סבסוד ל 9-יח"ד – הרחבה קבוצית
 - ₪ 855,000השתתפות ממשלה –
משרד השיכון
 - ₪ 1,248,000השתתפות בעלים – ניר
עם
( - ₪ )595,913השתתפות בעלים – ניר
עם
₪ 1,507,087

תב"ר  :1595מטרה:
סכום קודם:

סכום ההקטנה:
סה"כ:
הגדלה

הקמת בית ספר יסודי
 - ₪ 950,000השתתפות מוסדות – קק"ל
 - ₪ 20,619,105משרד החינוך
 - ₪ 5,500,000מלוות מבנקים ואחרים
 - ₪ 194,344משרד החינוך
₪ 27,263,449

תב"ר  :1666מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:
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לשכת מנכ"ל המועצה
בניית מרכז ספורט ,תרבות וצעירים
 - ₪ 1,000,000משרד לפיתוח הפריפריה
הנגב והגליל
 - ₪ 1,110,000השתתפות ממשלה – מ.
השיכון
 - ₪ 19,150,200טוטו  +סן-דייגו
 - ₪ 5,127,000מפעל הפיס
26,387,200

תב"ר  :1849מטרה:
סכום קודם:

סכום ההגדלה:
סה"כ:

❖ הגדלת תב"ר זה אושרה במליאה הקודמת בסכום של .₪ 5,577,463
מאחר שמפעל הפיס מתקצב כרגע רק  5,127אש"ח ,כאשר יתרת הסכום
תאושר לאחר הגשת חומר טכני ,ועל מנת לקבל אישור משרד הפנים ,מובא
בזאת מחדש הגדלת התב"ר בסכום זה ,במקום האישור הקודם.
חדשים
תב"ר :1906

מטרה:
מימון:
סה"כ:

פיתוח בתי עלמין 2019
 - ₪ 60,000המשרד לשירותי דת
₪ 60,000

תב"ר :1907

מטרה:
מימון:
סה"כ:

פיתוח מבני דת לשנת 2019
 - ₪ 200,000המשרד לשירותי דת
₪ 200,000

תב"ר :1908

מטה:
מימון:
סה"כ:

מיגון בית כנסת במפלסים
 - ₪ 100,000המשרד לשירותי דת
₪ 100,000

הוחלט:
8-20-9/6

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

לילך שיינגורטן
מנכ"ל המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה

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 :

13

