לשכת מנכ"ל המועצה
י"ג טבת תשפ"א
 28דצמבר 2020
מליאה – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 17/20
מיום 27.12.20
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציג דורות
נציגת יכיני
נציג גבים
נציגת ארז
נציג מפלסים
נציגת רוחמה
נציגת ניר עם

נוכחים:

אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
ניר בן אשר
מורן חג'בי
ירון להב
אורנה נעים
דוד בן ברון
הדר שריד
דנה מזרחי בראודה

-

חסרים:

אדי פולנסקי
מירה שטהל
עדי גן אל צ'רי

 נציג אור הנר נציגת כפר עזה -נציגת נחל עוז

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
לילך שיינגורטן
שמעון קרן צבי
ליאור ניסקי
מיכאל גוטסמן
אלעד שניר
תמיר בראנץ

-

מנכ"לית המועצה
גזבר המועצה
מנהל האגף האסטרטגי
מנכ"ל החברה לפיתוח
סגן גזבר ומנהל רכש
מבקר פנים
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  16/20מיום .20.12.20

.2

דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים.

.3

סיכומי ישיבות ועדת ביקורת.

.4

אצילת סמכויות לועדים המקומיים

.5

שנת .2020-2021

.6

שונות.

פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  16/20מיום :20.12.20
סיכום הישיבה אושר ללא מתנגדים.

.2

דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת :2019
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר:

מירה שטהל ,יו"ר ועדת הביקורת ,התנצלה על אי השתתפותה בישיבת
המליאה.

תמיר:

מציג את דו"ח הביקורת המפורט ממשרד הפנים לשנת .2019
הביקורת לא העלתה ממצאים בפרק ב' – עיקר הליקויים.
בנוסף ,בדו"ח הביקורת המפורט של משרד הפנים ,בוחנים תיקון ליקויים
משנים קודמות – קיים ליקוי אחד ישן מאוד ,חובות ארנונה של גמלאית
תגובת הגזבר – מדובר בחוב ישן ואנו עושים הכל על-מנת
המועצה.
לגבות את החוב במסגרת החוק.
הדו"ח מצוין – גאווה למועצה.
ועדת הביקורת דנה בממצאים והמליצה למליאה לאשר אותו.

אופיר:

צוות הביקורת של משרד הפנים – חדש .לכן ,הביקורת הייתה יותר
נוקשה .מבקש להודות לשמעון ,לצוות הנה"ח ולכל העסקים
במלאכה.

ירון:

שואל לגבי טעות אנוש שבוצעה.

תמיר:

נותן הסבר על הטעות וביצוע הלקחים.

אופיר:

מודה לתמיר על העבודה המסורה והעזרה ביצירת מנגנון עבודה סדור.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:
17-20-3

חברי המליאה מאשרים את דו"ח הביקורת המפורט לשנת 2019

מאושר ללא מתנגדים.
.3

סיכומי ישיבות ועדת ביקורת:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
תמיר:

מציג את סיכומי ישיבת ועדת הביקורת מיום  6.12.20ו .13.12.20-כמו
כן ,מציג את תוכנית העבודה לשנת .2021

הוחלט:
17-20-4

חברי המליאה מאשרים את סיכומי ישיבות ועדת הביקורת מיום
 6.12.20ו-מיום .13.12.20
מאושר ללא מתנגדים.

.4

אצילת סמכויות לועדים המקומיים:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר:

מציג את אצילת הסמכויות לועדים המקומיים לשנת .2021
מעדכן על כך שקיבלנו אישור ממשרד הפנים על גביית מס ביכיני –
השנה היא שנת מעבר .לכן ,בתקציב המועצה יופיע בנפרד תקציב
יכיני.

דוד:

באצילת הסמכויות מופיע פיתוח ותחזוקה של מערכות הביוב הציבוריות
ביישוב – סוכם שהמועצה לוקחת על עצמה.

שמעון :אין בעיה להוריד את הסעיף – המועצה מבצעת פיתוח ותחזוקה של
מערכות הביוב רק בהרחבות ,השירות נשאר בישוב .מאחר שהשירות
מבוצע על ידי הקיבוץ ,אינו מתנגד להשמטת הסעיף.
דוד:

התחזוקה מבוצעת על ידי ספק המים .לכן ,צריך להסיר מאצילת
הסמכויות.

שמעון :אין בעיה להסיר – הבעיה החוקתית ,יותר מורכבת.
אופיר:

אנו נסיר את סעיף פיתוח ותחזוקה של מערכות הביוב הציבוריות
ביישוב ,נבצע בדיקה ונחזיר למליאה על-פי הצורך.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:

17-20-5

בכפוף להסרת סעיף פיתוח ותחזוקה של מערכות הביוב
הציבוריות ביישוב (בוצע) ,מאשרים את אצילת הסמכויות לועדים
המקומיים לשנת  2021בישובים :אור הנר ,ארז ,ברור חיל ,גבים,
דורות ,נחל עוז ,ניר עם ,מפלסים ,כפר עזה ,רוחמה.

מאושר ללא מתנגדים.
.5

שנת :2020-2021
 )1תוכניות עבודה 2021
אופיר:

תוכניות העבודה לשנת  ,2021הן תוצר של עבודה מאומצת של
לילך וליאור.

ליאור:

מציג בהרחבה עפ"י מחלקות וסעיפים את תוכניות העבודה לשנת
.2021
נותן הסבר על הסקר שמבוצע על ידי המועצה.

 )2עדכון תקציב  ,2020תקציב  – 2021קריאה ראשונה
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון:

מציג את עדכון תקציב .2020
מציג בהרחבה את תקציב המועצה לשנת .2021

דוד:

מבקש מחברי המליאה לדון בתוספת תקציב למערך החינוך
בשער הנגב.

ניר:

מסכים עם דוד – הנושא מאוד חשוב .כיום ,רוב תשלומי החינוך
הבלתי פורמלי ממומן ע"י ההורים.

אופיר:

מסכים עם דבריהם של דוד וניר  -אנו נקיים דיון רחב לאחר
התהליך האסטרטגי בחינוך.

הוחלט:
17-20-6/2

 .1מאשרים את עדכון תקציב .2020
 .2אישור תקציב  ,2021יובא לאישור המליאה ב.30.12.20-
מאושר ללא מתנגדים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
)3

תקציב כ"א ושכר
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
שמעון:

מציג בהרחבה את תקציב כ"א ושכר ועונה לשאלות .שאלות
נוספות של חברי המליאה ,יכולות להיות מופנות אליו לפני ישיבת
המליאה הקרובה.

הוחלט:
17-20-6/3

תקציב כ"א ושכר לשנת  ,2021יובא לאישור המליאה ב30.12.20-

מאושר ללא מתנגדים.
.6

שונות:
)1

תקציב  2021ועד מקומי דורות
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
לילך:

מציגה את תקציב ועד המקומי בדורות לשנת .2021

הוחלט:
17-20-7/1

מאשרים את תקציב הועד המקומי בדורות לשנת .2021

מאושר ללא מתנגדים.
)2

תב"רים
הקטנה
תב"ר :1742

תכנון מפורט לביצוע  12יח"ד במפלסים
 - ₪ 227,671משרד השיכון
( - ₪ )227,671משרד השיכון
0

מטרה:
מימון:
סכום ההקטנה:
סה"כ:
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לשכת מנכ"ל המועצה
חדש
תב"ר :1922

מטרה:
מימון:
סה"כ:

רפורמה ברישוי עסקים
 - ₪ 145,368משרד הפנים
₪ 145,368

תב"ר :1923

מטרה:
מימון:
סה"כ:

השתתפות בקניית אוטובוס
 - ₪ 375,000מפעל הפיס
₪ 375,000

הוחלט:
17-20-7/2

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

לילך שיינגורטן
מנכ"ל המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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