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לשכת מנכ"ל המועצה
פירוט הסעיפים:
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  09/20מיום :2.8.20
סיכום הישיבה אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
אופיר:

מציג את האתגרים ודרכי הפעולה של המועצה בתקופה הנוכחית:
הבריאותי ,הביטחוני ,הכלכלי ,החינוכי הערכי  -האתגרים האלה מלווים
אותנו בתקופה האחרונה.
בריאות – מובל ע"י לילך ,אנו כל הזמן לומדים ומבצעים שינויים תוך
כדי תנועה .לדוגמא :נושא ההסעות .אנו קשובים לצורכי הציבור
והנהלות הישובים .נותן סקירה על מצב החולים והמבודדים בישובים.
בטחוני – "שקט מדומה" .אנו נערכים לכל מצב.
חינוכי ערכי  -אנחנו עסוקים מאוד באירוע שכולנו מכירים – חלק
מהחשודים לומדים אצלנו .הקמנו צוות משימה שליאור מרכז ביחד עם
מנהל ביה"ס ,פסיכולוגים של משרד החינוך ,אנשי המקצוע של
המועצה – הטיפול מבוצע בצורה מאוד אינטנסיבית ,מובנת ,מסודרת.
בי"ס תיכון :שמח לבשר שאחרי הרבה מאוד שנים 50% ,מהתלמידים
שלומדים בביה"ס בשכבה ז הם ילדי שער הנגב .היעד שלנו .80% -
מנהל מחלקת החינוך  -סיכמנו עם אורי מלול על סיום תפקידו .אורי
התקבל כמנהל בי"ס באופקים .אנו מבצעים תהליך חשיבה מה נכון
ואיך נכון השילוב של מערכות החינוך .נבנה תכנית ואז נכנס לתהליך
של גיוס מנהל אגף החינוך.
כלכלי – אנו במאבק לא פשוט – ההחלטות על עוטף עזה מסתיימות
בסוף השנה ,אם בחודש הקרוב לא תהיה החלטה חדשה ,אנחנו
בבעיה קשה .לצערי המדינה מתנהלת במצב של בחירות ,ללא תקציב.
מרכז חדשנות – ביום רביעי הקרוב ,בשעה  11:00אנחנו מבצעים טקס
חשיפת מרחב החדשנות המובל על ידינו יחד עם שדרות והעוטף .חברי
המליאה מוזמנים לטקס.
פארק ארזים – נותן סקירה על הרעיון והמהלכים לקידום הפארק המוביל
לתעסוקה ופיתוח האזור.

לילך:

קורונה  -מדינת ישראל בתקופה לא פשוטה של תחלואה בנגיף.
בתחושתי האישית אני מרגישה הרבה מאוד פעמים לבד .מקיימת
ישיבות ומסבירה – כיצד לדאוג לקפסולות בחינוך החברתי ,לא לייצר
התקהלויות בתוך היישובים ,לשמור על עצמנו ולכל אחד יש את
האחריות האישית ,המשפחתית והקהילתית סביב הדבר הזה .מבחינתי,
כל אחד מכם הוא נבחר ציבור ואני אשמח מאוד לעזרה ,להתייחסות
שלכם בתוך הקיבוצים ,זה ממש חשוב.
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.3

דוד:

קידום תב"עות  -חלק מנושא של מסחר ותעשייה .אני יודע שהנושא של
התב"עות כרגע בשלבים סופיים .הייתה הבטחה שיוצג בפני התושבים
התוצר המוגמר של התב"ע ביישובים .דבר נוסף ,פיתוח אזורי התעשייה
 כמו שאני מכיר בכל היישובים חלק מהת"בעות הוגדר כאזור מסחרותעשיה ,אנו צריכים לראות איך אנחנו מקדמים את הפארקים והאזורי
תעשיה האלה בקרקע היישובית ,כמו שאני יודע ,כרגע אין השתתפות
של פיתוח אזורי התעשייה האלה ביישובים מטעם המדינה .צריכים
לראות איך אנחנו מקדמים את אזורי התעשיה האלה ביישובים עם
השתתפות של המדינה בעלויות הפיתוח.

אופיר:

אני מבחין בין המקרו למיקרו  -בנושא התב"עות ,השבוע יש לנו ישיבה
עם שמעון ,דניאל ומיכאל  -הם יציגו את התקדמות התב"עות ב9-
יישובים וב 6-מהם התחלנו לפני כמעט שנתיים .שינוי תב"ע זה תהליך
שלוקח כמה שנים לביצוע.

דוד:

הצגת התב"ע לתושבים  -זאת הייתה הבטחה להציג בפני התושבים
את התב"ע הנבחרת.

אופיר:

במפלסים התקיימה ישיבה עם מתכנן המחוז והיו שם כמה דברים
מאוד יפים של המתכנן .אתה צריך לבקש שיציגו את החלופה -
צריכים להציג את זה ביישוב עצמו .הצעתי ,שתדבר עם דניאל ויו"ר
הקיבוץ ע"מ לקדם את הנושא.
אזורי תעשיה – למדינה יש אינטרס – לא מעוניינת שיהיה אזורי תעשיה
ביישובים ,היא מעוניינת באזורים מרחביים ,גדולים ומרוכזים ,אבל
כחלק מתוך התב"ע אנחנו מגדירים מה זה אזור תעשיה קיבוצי ואזור
תעסוקה יש פה מאבק גדול ,זה לא סוד  -מנהל התכנון חושב שהם לא
צריכים אזורי תעשיה למועצות וליישובים והכל צריך להיות בעיר
הגדולה ששם זה המרכז והפיתוח קיים מאבק גדול בתפיסה
האידיאולוגית לגבי מיקומה של המרחב הכפרי .כסף בטוח לא ישימו,
רק שלא יפריעו לנו לקדם ולפתח.

דוחות ביקורת בישובים :אור הנר ,גבים ,נחל עוז ,ניר עם ,רוחמה:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
לילך:

מציגה את דוחות הביקורות שהועברו ע"י הישובים :אור הנר ,גבים,
נחל עוז ,ניר עם ורוחמה.

אופיר:

מדגיש את החשיבות בהעברת דוחות הביקורת – ישוב שלא יגיש
דו"ח ,המועצה לא תוכל להעביר אליו תקציבים.
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הוחלט:
10-20-3

המליאה רשמה בפניה את דו"חות הביקורת של הוועדים:
אור הנר ,גבים ,נחל עוז ,ניר עם ורוחמה.
אושר ללא מתנגדים.

.4

עדכון סעיפי תקציב
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון:

מציג את הפורמט החדש של התקציב (אשר הועבר לחברי הוועדה
מבעוד מועד) .אין שינוי בסעיפים ,אלא בארגון הסעיפים לפי אגפים
ומחלקות .יהיו שינויים נוספים בפורמט לקראת תקציב  ,2021משום
שהמטרה היא להתאים אותו למבנה הניהולי של המועצה.
מציג את השינויים המוצעים בתקציב ,הכוללים גם את השינויים
שאושרו במליאה הקודמת .מרבית השינויים הינם תוצאה של הכנסות
ייעודיות שהתקבלו ותוספת סעיפי ההוצאה בהתאם .לאחר בחינת
תוצאות בית הספר התיכון הופשרו כל כספי קרן עודפי תיכון משנת
 ,2019ולאור תוצאות הדו"ח החצי שנתי מוצע לאשר גם הגדלה נוספת
בסעיפי ההוצאה .מדגיש שההגדלה שאושרה מתונה ,ונלקחו מקדמי
ביטחון לאור העובדה שחלק מההכנסות במחצית הראשונה של
השנה הן שנתיות ,וכן בשל אי הוודאות ביחס למחצית השנה
הקרובה.

הוחלט:
10-20-4

מאשרים את השינויים בסעיפי התקציב בסך  970אש"ח ואת
התקציב המעודכן בסך  139,551,657ש"ח ,אין שינוי בתקציב
המותנה.
אושר ללא מתנגדים.

.5

דו"ח חצי שנתי – סקירה כללית
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
שמעון :מציין שהדו"ח החצי שנתי נערך בשתי מתכונות שונות :האחת מתכונות
משרד הפנים ,הדומה לדו"ח הכספי ,ואשר תובא לאישור לאחר ביצוע
סקירה על ידי רואי החשבון .השנייה  -דו"ח מפורט הכולל את כל
סעיפי התקציב ,לפי מחלקות (בפורמט הישן) .נערכה בדיקה של
סעיפים ,ונערכה הפרשה (הוצאה לשלם) לחלק הייחסי של הוצאות
שבמהותן הן שנתיות ולא בוצען במחצית הראשונה  .הדו"ח מראה על
איזון (עודף קטן) .ועדת ההנהלה המשמשת גם כוועדת כספים אשרה
את הדו"ח.
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הוחלט:

10-20-5

המליאה מאשררת את הדו"ח החצי שנתי המפורט של פעולות
המועצה לתקופה ינואר יוני  ,2020אשר אושר בוועדת הנהלה
וכספים.
אושר ללא מתנגדים.

.6

שונות:
 )1הארכת שירות בתאגידים
אופיר:

איילת אפשטיין ואריאנה בקר סיימו קדנציה ראשונה בעמותות –
איילת כנציגת ציבור באגודה לקידום הספורט .אריאנה בקר
כנציגת ציבור במתנ"ס .אנו רשאים לבקש הארכת שירות לעוד
קדנציה.

הוחלט:
10-20-6/1

מאשרים הארכת שירות לאייל אפשטיין כנציגת ציבור באגודה
לקידום הספורט ולאריאנה בקר כנציגת ציבור במתנ"ס
אושר ללא מתנגדים.

 )2החלפתה של חנה טל בתהילה רביבו
אופיר:

חנה טל פרשה לגמלאות ונבחרה לתפקיד תהילה רביבו .לכן,
אנו צריכים לאשר את תהילה כנציגה מקרב העובדים בעמותה
לפיתוח שירותים חברתיים ובועדות המועצה.

הוחלט:
10-20-6/2

מאשרים את תהילה רביבו כנציגת ציבור בעמותה לפיתוח שירותים
חברתיים בועדות המועצה במקומה של חנה טל.

אושר ללא מתנגדים.
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 )3נציג מקרב העובדים בעמותת התיירות שקמה-בשור
אופיר:

הוחלט:
10-20-6/3

טרם כניסתו של ליאור ניסקי לתפקיד ,אישרנו את אלעד חורב
כנציג מקרב העובדים בעמותת התיירות שקמה-בשור .עם
בחירתו של ליאור ניסקי לתפקיד ,אנו מבקשים שליאור יחליף את
אלעד בעמותה.
מאשרים את ליאור ניסקי כנציג מקרב העובדים בעמותת שקמה-
בשור במקומו של אלעד חורב.

אושר ללא מתנגדים.
 )4הרכב ועד מקומי באור הנר
הוחלט:

10-20-6/4

אושר הרכב הועד המקומי באור הנר :פנינה דקל – יו"ר ,ניר בן
ישראל ,ג'ימי קרת ,סילביה זלצמן ,לאון בן אריה ,הגר אראיה ,סרג'ו
אניחוביץ ,יאיר גוטקין ,יהודית ביידר.

אושר ללא מתנגדים.
 )5הרכב ועדת ביקורת בנחל עוז
הוחלט:

10-20-6/5

אושר הרכב הועד ועדת ביקורת בנחל עוז :זוהר סקופינסקי (יו"ר),
יענקלה כהן ,אורן צ'רי ,עדינה גני.

אושר ללא מתנגדים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
 )6ועד מקומי ברור חיל:
אופיר:

בברור חיל לא התקיימו בחירות לועד המקומי – הייתה הכרזה.
הישוב מסר לנו את התפטרותו של חבר הועד שמעון אוחיון וכת
המלצתם לכניסתו של אלי אבוטבול במקום.

הוחלט:

10-20-6/6

המליאה רשמה בפניה את הודעת הועד המקומי בברור חיל לפיה
התפטר שמעון אוחיון ,ת.ז 033189218 :והמלצת חברי הועד לכניסתו
של אלי אבוטבול ת.ז .059081877 :המועצה תמסור את ההודעה
למשרד הפנים.
אושר ללא מתנגדים.

 )7סיכום ישיבת ועדת תרומות
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר:

חברת "דור כימיקלים" תרמה לאגודה לקידום הספורט סך של
 ₪ 5,000לטובת פעילות שחיה תחרותית שמפעילה האגודה
לקידום הספורט.

הוחלט:
10-20-6/7

מליאת המועצה רשמה שהובא בפניה פרוטוקול ועדת תרומות מיום
.27.7.20
אושר ללא מתנגדים.

 )8סיכום ישיבת ועדת השקעות
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
שמעון :מציג את סיכום ישיבת ועדת השקעות.
מציין  -כמו בכל שוק ההון ,חודש מרץ היה חודש קשה ,גם בתחום
האג"חים ומאז יש התאוששות מסוימת שנמשכת ואני מקווה שהיא
תכסה בסופו של דבר את ההפסדים שהיו בחודש מרץ .הסבר
מפורט ניתן בוועדת הנהלה וכספים שאשרה את הפרוטוקולים.
הוחלט:
10-20-6/8

מליאת המועצה רשמה לפניה את סיכום ועדת ההשקעות שאושרה על
ידי ועדת הנהלה וכספים מיום .23.7.2020
אושר ללא מתנגדים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
 )9הרחבה של נספח א' בין המועצה למתנ"ס – עוזרי חינוך
אופיר:

אנו נעסיק דרך המתנ"ס את תומכי ההוראה בחינוך .לכן ,יש צורך
בהרחבה של נספח א' בין המועצה למתנ"ס.

הוחלט:
10-20-6/9

מליאת המועצה מאשרת את הרחבה של נספח א' בין המועצה
למתנ"ס לצורך תומכי הוראה בסך  450אש"ח.
אושר ללא מתנגדים.

 )10תב"רים:
הקטנה
תב"ר :1812

רכישת ציוד שחייה
 - ₪ 78,308השתתפות מוסדות – טוטו
 - ₪ 52,206מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )78,308השתתפות מוסדות – טוטו
( - ₪ )52,206מלוות מבנקים ואחרים
0

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

תב"ר :1858

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

מצ'ניג לתקציבי מדינה והשקעות בישובים
 - ₪ 145,643מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )145,643העברה לתב"ר 1913
0

תב"ר :1892

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:

מצ'ינג לתקציב מדינה והשקעות בישובים
 ₪ 1,030,000מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )19,557העברה לתב"ר 1913
( - ₪ )500,000העברה לתב"ר 1849
₪ 510,443

סה"כ:
הגדלה
תב"ר :1849

בניית מרכז ספורט ,תרבות וצעירים
 - ₪ 1,000,000משרד לפיתוח הנגב
והגליל
 - ₪ 24,277,200טוטו ,סאן דייגו ,מפעל
הפיס
 - ₪ 1,110,000משרד השיכון
 - ₪ 500,000העברה מתב"ר 1892
₪ 26,887,200

מטרה:
סכום קודם:

סכום ההגדלה:
סה"כ:
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לשכת מנכ"ל המועצה
תב"ר :1762

מצ'ינג לתקציבי מדינה ואחרים
₪0
 - ₪ 52,206העברה מתב"ר 1812
₪ 52,206

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

חדש
תב"ר :1913

תכנון שבילי אופנים בשער הנגב 2020
 - ₪ 660,800משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים
 –- ₪ 145,643העברה מתב"ר 1858
 - ₪ 19,557העברה מתב"ר 1892
₪ 826,000

מטרה:
מימון:

סה"כ:
הוחלט:
10-20-6/9

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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