לשכת מנכ"ל המועצה
כ"ט חשון תשפ"א
 16נובמבר 2020
מליאה – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 15/20
מיום 15.11.20
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציג דורות
נציגת יכיני
נציג גבים
נציגת ארז
נציג מפלסים
נציג אור הנר
נציגת נחל עוז
נציגת כפר עזה
נציגת רוחמה

נוכחים:

אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
ניר בן אשר
מורן חג'בי
ירון להב
אורנה נעים
דוד בן ברון
אדי פולנסקי
עדי גן אל צ'רי
מירה שטהל
הדר שריד

-

חסרה:

דנה מזרחי בראודה

 -נציגת ניר עם

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
לילך שיינגורטן
שמעון קרן צבי
ליאור ניסקי
מיכאל גוטסמן
שוקי פדר

-

מנכ"לית המועצה
גזבר המועצה
מנהל האגף האסטרטגי
מנכ"ל החברה לפיתוח
מנהל חשבונות ראשי
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  14/20מיום .15.11.20

.2

תקציבי ועדים מקומיים.

.3

הרכב ועד מקומי אור הנר.

.4

דו"ח ביצוע לפי מחלקות לתקופה - 1-9/20 :סקירה
דו"ח רבעוני לשנת  2020לתקופה :רבעון  - 3סקירה

.5

שונות.

פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  14/20מיום :15.11.20
סיכום הישיבה אושר ללא מתנגדים.

.2

תקציבי ועדים מקומיים:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה)
שוקי:

מציג את תקציבי הישובים :אור הנר ,ברור חיל ,גבים ,כפר עזה ,נחל
עוז ,מפלסים ,ארז ורוחמה.
דגשים:
העסקת עובדים בועד המקומי עפ"י הכללים.
הקפדה על איזון תקציב בועד המקומי.

הוחלט:
15-20-3

חברי המליאה מאשרים את תקציבי הוועדים המקומיים של אור
הנר ,ברור חיל ,גבים ,כפר עזה ,נחל עוז ,מפלסים ,ארז ורוחמה.
לשנת .2021
אושר ללא מתנגדים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
.3

הרכב ועד מקומי אור הנר:

הוחלט:

15-20-4

חברי המליאה רשמו בפניהם שהונח על שולחן המליאה הרכב
הועד המקומי באור הנר :פנינה דקל  -יו"ר ,ניר בן ישראל,
סילביה זלצמן ,לאון בן אריה ,עדי קסטנבאום ,שמעון לוין ,סמדר
גורן.
אושר ללא מתנגדים.

.4

דו"ח ביצוע לפי מחלקות לתקופה - 1-9/20 :סקירה
דו"ח רבעוני לשנת  2020לתקופה :רבעון  – 3סקירה
שמעון:

מציג את דו"ח ביצוע לפי מחלקות לתקופה .1-9/20
מציג את דו"ח רבעוני לשנת  2020לתקופה :רבעון .3

דוד:

שואל לגבי המרכז ההידרותרפי – העמותה לשירותים חברתיים.

אופיר:

נותן סקירה על העמותות.
האתגר המשמעותי :מרכז ההידרותרפי – העלויות משמעותיות ,גם
שהמרכז סגור .נותן סקירה על מהלך לקבלת תרומה.

הוחלט:

15-20-5

חברי המליאה רשמו בפניהם שהונחו על שולחן המליאה דו"חות
ביצוע לפי מחלקות לתקופה  1-9/20ודו"ח רבעוני לשנת 2020
לתקופה :רבעון .3
אושר ללא מתנגדים.

.5

שונות:
 )1חוק עזר לשילוט
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר:

אנו מבקשים לבדוק אפשרות לבטל את חוק העזר לשילוט
מהטעמים הבאים:
מירב השלטים ברי החיוב באגרת שילוט ממוקמים במתחם מול .7
כידוע ,מתחם מול  7עתיד לעבור לאחריות עיריית שדרות ,בחינה
מחודשת של מכלול הפעולות המקדימות שעל המועצה לנקוט
בהוצאתו לפועל של חוק העזר לשילוט ,לרבות התקורות שנדרש
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לשכת מנכ"ל המועצה
להשקיע בהוצאתו לפועל ,מעלה ,שההשקעה עולה על התועלת
הכלכלית שהוא צפוי להשיא .בחינה השוואתית שביצע האגף
המוניציפאלי במועצה העלתה שקיימות מועצות אזוריות ,בעלות גוון
יישובי כפרי ,שלא ראו צורך לאסדר את השילוט בתחומן ולגבות
אגרות שילוט.
ירון:

מעלה שאילתה לגבי העתיד – מפעלים ,עסקים וכד'.

לאחר שהתקיים דיון בין חברי המליאה
הוחלט:
1515-20-6/1

לבדוק אפשרות להקפאת חוק עזר לשילוט לשנתיים ולהביא
לדיון במליאה הבאה.
אושר ללא מתנגדים.

 )2דיווח תעריפי ביוב – ערעור ברור חיל
שמעון:

מעדכן את חברי מליאת המועצה על הגשת ערעור מטעם ברור
חיל ,במסגרת השימוע לתעריפי ביוב .הערעור אמנם הגיע
לדוא"ל של המועצה זמן קצר לפני תום המועד ,אך לא הגיע
אליו .הנימוקים שהועלו בפני המליאה בדיון בערעור של חברת
תפוגן ,והביאו להחלטה לדחייתו ,רלבנטיים גם לגבי ערעור זה.

הוחלט:

15-20-6/2

חברי המליאה רשמו בפניהם שהונח על שולחן המליאה דחיית
הערעור על תעריפי ביוב מברור חיל על בסיס החלטה קודמת
של המפעלים .ניתנו תשובות ליו"ר הועד של הישוב.
אושר ללא מתנגדים.

 )3הארכת שירות
(שמעון קרן צבי ,גזבר המועצה ,לא נכח בדיון)
אופיר:

שמעון אמור לפרוש לגמלאות בחודש מאי  .2021אנו מבקשים
הארכת שירות לחודש.

ירון:

אנו צריכים לבצע הכל ע"מ להשאיר את שמעון במערכת.

דוד:

חושב שצריך להשאיר את שמעון במערכת לתקופה יותר ארוכה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
לילך:

ביקשנו משמעון להישאר ,אך בחירתו הייתה לפרוש.

אופיר:

נבדוק מול שמעון ועל-פי החוק ,במה שמעון יכול לעזור לאחר
פרישתו.

הוחלט:
15-20-6/3

מאשרים הארכת שירות לשמעון קרן צבי ,גזבר המועצה ,לחודש
נוסף.
אושר ללא מתנגדים.

 )4התקשרות עם יועצים
אופיר:

בישיבתה מס'  7/17מיום  12.7.17קבעה המליאה שכל התקשרות
של המועצה בסכום העולה על  ₪ 10,000בתוספת מע"מ ,תבוצע
לאחר ביצוע הליך הצעות מחיר .מוצע לסייג את ההחלטה האמורה
באופן הבא:
א .בהתקשרויות עם יועצים בסכום שאינו עולה על ₪ 20,000
בתוספת מע"מ ,יהיה בסמכות ועדת רכש לאשר התקשרות
על סמך הצעה יחידה .על אף האמור ,בסמכות ועדת רכש
יהיה לדרוש ביצוע הליך הצעות מחיר ,בהתקשרויות כאמור
שהיא תראה הצדקה לכך ,לפי שיקול דעתה.
ב .על אף האמור בפסקה א .לעיל ,בסמכות ועדת רכש ,באישור
ועדת הנהלה וכספים ,יהיה לאשר התקשרות עם יועץ בעל
מומחיות ייחודית ו/או כישורים או ניסיון יוצאי דופן בתחום
מסוים ,מנימוקים שיפורטו בהחלטה ,בסכום שאינו עולה על
הסכום המרבי שהמועצה רשאית להתקשר בו ללא מכרז.

ירון:

מבקש הסבר – האם מדובר בהצעה אחת?

לילך:

מסבירה – כיום אנו מקבלים הצעה אחת לסכום של  10אש"ח .אנו
מבקשים לעלות את הסכום ל 20-אש"ח.

דוד:

האם יש מינימום להצעות מחיר?
חושב שצריך  2הצעות מחיר .בנוסף ,מבקש לערב את המבקר.

שמעון :מסביר את המדרג בהצעות מחיר .המטרה היא להקל ולאפשר
הצעת יחיד.
דוד:

כדאי לבצע מדרוג.
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לשכת מנכ"ל המועצה
אופיר:

מסביר את הבעייתיות.

דוד:

שואל על הביקורת?

אופיר:

חברים בועדה – לילך שיינגורטן ,שמעון קרן צבי ,אלעד שניר.

דוד:

תיעדוף עסקים מקומיים – שאל האם יש קובץ של נותני שירות
מקומיים .התשובה שקיבל שאין מענה כזה .מבקש לבדוק מול
המחלקות במועצה ,האם ניתן להקים קובץ של נותני שירות
מקומיים על-פי מחלקות.

אופיר:

מנחה את אלעד שניר לבדוק את הנושא.

הוחלט:

15-20-6/4

א .בהתקשרויות עם יועצים בסכום שאינו עולה על ₪ 20,000
בתוספת מע"מ ,יהיה בסמכות ועדת רכש לאשר התקשרות
על סמך הצעה יחידה .על אף האמור ,בסמכות ועדת רכש
יהיה לדרוש ביצוע הליך הצעות מחיר ,בהתקשרויות כאמור
שהיא תראה הצדקה לכך ,לפי שיקול דעתה.
ב .על אף האמור בפסקה א .לעיל ,בסמכות ועדת רכש,
באישור ועדת הנהלה וכספים ,יהיה לאשר התקשרות עם
יועץ בעל מומחיות ייחודית ו/או כישורים או ניסיון יוצאי דופן
בתחום מסוים ,מנימוקים שיפורטו בהחלטה ,בסכום שאינו
עולה על הסכום המרבי שהמועצה רשאית להתקשר בו
ללא מכרז.
אושר ללא מתנגדים.

 )5תב"רים
הקטנה
תב"ר :1678

תב"ר :1698

סכום ההקטנה:
סה"כ:

שיפוץ מבנה רב תכליתי רוחמה
 - ₪ 470,000קבוץ רוחמה
 - ₪ 843,000משרד השיכון
( - ₪ )34,604קבוץ רוחמה
₪ 1,278,396

מטרה:
סכום קודם:

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

עבודות פיתוח בא"ת שער הנגב מערב
 - ₪ 6,334,100משרד הכלכלה
( - ₪ )6,334,100משרד הכלכלה
0
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תב"ר :1706

הוספת כיתת גן ברוחמה
 - ₪ 150,000קבוץ רוחמה
 - ₪ 869,925מפעל הפיס
 - ₪ 250,000מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )50,000העברה לתב"ר 1713
( - ₪ )134,910קבוץ רוחמה
₪ 1,085,015

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

תב"ר :1714

תב"ר :1762

סכום ההקטנה:
סה"כ:

גן חדש בברור חיל
 - ₪ 869,925מפעל הפיס
 - ₪ 400,000מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )140,215העברה לתב"ר 1713
₪ 1,129,710

מטרה:
סכום קודם:

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

מצ'ינג לתקציבי מדינה ואחרים
 - ₪ 32,803מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )15,000העברה לתב"ר 1918
₪ 17,803

הגדלה
תב"ר :1554

קידום התיישבות בפריפריה  6יח"ד מתוך
 12בכפר עזה
 - ₪ 496,500משרד השיכון
 - ₪ 692קרן פיתוח
₪ 497,192

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

תב"ר :1713

סכום קודם:
סכום ההגדלה:

מצ'ינג לגני ילדים ומוסדות חינוך לגיל
הרך בישובים
 - ₪ 100,000מלוות מבנקים ואחרים
 - ₪ 50,000העברה מתב"ר 1706
 - ₪ 140,215העברה מתב"ר 1714
₪ 290,215

מטרה:

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

שיפוץ מבנה רב תכליתי בניר עם
 - ₪ 400,000משרד השיכון
 - ₪ 1,447קרן פיתוח
₪ 401,447

סה"כ:
תב"ר :1725
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סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

הצטיידות ומיחשוב במועצה ,כולל
החלפת שרת
 - ₪ 350,000מלוות מבנקים ואחרים
 - ₪ 3,070קרן פיתוח
₪ 353,070

תב"ר :1817

מטרה:

תב"ר :1819

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

שיפוצים במבנים השייכים למועצה
 - ₪ 150,000מלוות מבנקים ואחרים
 - ₪ 9,306קרן פיתוח
₪ 159,306

תב"ר :1849

מטרה:
סכום קודם:

בניית מרכז ספורט ,תרבות וצעירים
 - ₪ 1,000,000משרד לפיתוח הפריפריה
הנגב והגליל
 - ₪ 26,440,040טוטו ,סן-דייגו ,מפעל
הפיס

סכום קודם:

 - ₪ 1,110,000משרד השיכון
 - ₪ 500,000מלוות מבנקים ואחרים
 - ₪ 410,160מפעל הפיס
₪ 29,460,200

סכום ההגדלה:
סה"כ:
תב"ר :1851

סכום ההגדלה:
סה"כ:

הקמת מגרשי שחב"ק ברוחמה ,אור הנר,
כפר עזה
 - ₪ 600,000השתתפות בעלים
 - ₪ 1,800,000טוטו קרן המתקנים
 - ₪ 600,000מלוות מבנקים ואחרים
 - ₪ 44,931קרן פיתוח
₪ 3,044,931

מטרה:

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

שער חשמלי באור הנר
 - ₪ 57,102מפקדת פיקוד העורף
 - ₪ 7,250השתת' קבוץ אור הנר
₪ 64,352

סכום קודם:

תב"ר :1874

הגדלה והקטנה
תב"ר :1621

קידום ותיקון ליקויי בטיחות ילדים במבנה
חינוך וחצרותיהם
 - ₪ 409,000משרד הפנים
( - ₪ )17,023משרד הפנים
 - ₪ 17,023קרן פיתוח
₪ 409,000

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

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
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לשכת מנכ"ל המועצה
תב"ר :1668

סימון כבישים והתקני בטיחות 2015
 - ₪ 65,785משרד התחבורה
 - ₪ 28,193מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )31,939משרד התחבורה
 - ₪ 464קרן פיתוח
₪ 62,503

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

חדש
תב"ר :1918

תכנון שדרוג כבישי גישה לבית עלמין
מפלסים
 - ₪ 120,000משרד התחבורה ובטיחות
בדרכים
 - ₪ 15,000השתתפות קבוץ מפלסים
 - ₪ 15,000העברה מתב"ר 1762
₪ 150,000

מטרה:
מימון:

סה"כ:
הוחלט:
15-20-6/5

לאשר את התב"רים
אושר ללא מתנגדים.
אושר פה אחד.
רשמה :לילך שיינגורטן

לילך שיינגורטן
מנכ"ל המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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