לשכת מנכ"ל המועצה
ה' אב תשפ"א
 14יולי 2021
מליאה – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 8/21
מיום 11.7.21
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציגת יכיני
נציג גבים
נציג מפלסים
נציג דורות
נציג אור הנר
נציגת ארז
נציגת ניר עם
נציגת נחל עוז

נוכחים:

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

-

חסרות:

מירה שטהל
הדר שריד

 נציגת כפר עזה -נציגת רוחמה

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
לילך שיינגורטן
אלעד שניר
מיכאל גוטסמן

 מנכ"לית המועצה גזבר המועצה -מנכ"ל החברה לפיתוח
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  7/21מיום .27.6.21

.2

עדכונים.

.3

אישור תקנות ההנחות בארנונה.

.4

עדכון מורשי חתימה.

.5

מגרשים לחניה בספירים.

.6

שונות.

פירוט הסעיפים:
 .1אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  7/21מיום :27.6.21
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  – 7/21אושר ללא מתנגדים.
.2

עדכונים:
אופיר :התקיים יום פתוח למשפחות שנקלטו בשנה האחרונה בישובים .מנהלי המועצה
הציגו את הנעשה במועצה.
מציג את הנעשה בתחומי :חינוך ,קהילה ,פנאי ,תהליך אסטרטגי בחינוך ,בניית
גני ילדים ,סבב הנהלה הפעילה בישובים ,חקלאות ,תיירות ,מוזיאון המים
והחממה.

.3

אישור תקנות ההנחות בארנונה:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
אלעד:

ישנם שני סוגי הנחות מארנונה :הנחות על פי חוק שחובה על המועצה לתת,
והנחות על פי תקנות ,כאשר לשון התקנות היא שהמועצה רשאית לתת.
לאור פרשנות שהועלתה ,לפיה על המועצה לאשר את התקנות כל שנה מחדש.
למען הסר ספק ,אנו מבקשים את אישורן מחדש של תקנות ההסדרים :הנחות
בארנונה ,במתכונת שאושרה בעבר במועצה .המועצה האזורית שער הנגב אמצה
את התקנות במלואן למעט תקנה  ,13לגבי תקנה זו אמצה המועצה רק את תקנה
 100 :)1( 13אחוז הנחה עד ששה חודשים.
הנחה לסטודנטים ניתנת מתוקף מבחן הכנסה – הגדרנו נוהל מסוים שבו
הסטודנטים צריכים לפנות ולמלא טפסים.
משרתי מילואים פעיל – הנחה של .5%
מדגיש כי אין כפל הנחות בארנונה.
מבקש לאשר את תקנות ההסדרים הנחות בארנונה כאמור לעיל.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:

8-21-3

מאשרים את תקנות ההסדרים הנחות בארנונה במלואן ,ההנחה לפי
תקנה  )1(13תינתן עד חצי שנה בלבד .מאשרים את נוהל ההנחות
לסטודנטים הקיים במועצה .כמו כן ,מאשרים הנחה של 5%
למשרתי מילואים פעילים.
אושר ללא מתנגדים.

.4

עדכון מורשי חתימה:
אלעד :קלטנו סגן גזבר והממונה על התקציבים והרכש ,איתן כהן ,רואה חשבון
בהשכלתו .לכן ,אנו נדרשים לעדכן את מורשי החתימה.

הוחלט:

8-21-4

לעדכן את זכויות החתימה בשם המועצה כדלקמן:
קבוצה א'
אופיר ליבשטיין – ראש המועצה
לילך שיינגורטן – מנכ"לית המועצה
קבוצה ב'
אלעד שניר – גזבר המועצה
איתן כהן – סגן גזבר והממונה על התקציבים והרכש.
חתימתם בשם המועצה של אופיר ליבשטיין או לילך שיינגורטן,
ביחד עם חתימתם בשם המועצה של אלעד שניר או איתן כהן,
בצרוף חותמת המועצה ,מחייבת את המועצה.
אושר ללא מתנגדים.

.5

מגרשים לחניה בספירים
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
אופיר :בישיבת המליאה הקודמת אישרנו הוצאת צו חניה במגרשים ריקים בספירים ,מכח
סעיף  5לחוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים) ,תשמ"ז,1987-
בכפוף לאישור רמ"י ,שהתקבל לאחר הישיבה הקודמת.
מציג את חוות הדעת של עו"ד רמה לשם ,היועצת המשפטית של המועצה ,בענין
הוצאת הצו .מבקש לאשר את הוצאת צו החניה.
הוחלט:

8-21-5

מאשרים להוציא צו חניה לשימוש זמני בשני מגרשים ריקים בפארק
ספירים ,בהתאם לנוסח הצו שהוצג במצורף לחוות דעת יועמ"ש
המועצה.
אושר ללא מתנגדים.
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.6

שונות:
)1

תקציבי פיתוח
אלעד:

למועצה ישנם שני מקורות לתקציבי פיתוח .הלוואת פיתוח ומענקי פיתוח
של משרד הפנים .בחודש אפריל קיבלנו הלוואת פיתוח שמתוכה הוקצה
מיליון  ₪לטובת קירוי מגרש בקריית החינוך .במסגרת תקציבי הפיתוח של
משרד הפנים ,אנו מעוניינים להקצות מיליון  ₪לקירוי המגרש ואת כספי
ההלוואה להסב לצורך שיפוצים ותיקון ליקויי בטיחות במבני ציבור ומבני
חינוך .למשרד הפנים אנו צריכים להגיש פרויקטים צבועים והפרויקט הנ"ל
כבר נמצא בהיתרי בניה וייצא לביצוע מיידי עם קבלת ההיתר.

ירון:

הסעיף החדש הוא כללי .חשוב לציין שמדובר על תקציבי פיתוח של
המועצה ולכן ייעוד הכסף הוא מבנים ומוסדות של המועצה ולא של ישוב
כזה או אחר.

אופיר:

נכון ,ובכל מקרה כאשר יתבצע פרויקט יש צורך באישור תב"ר ולכן זה
יובא למליאה.

הוחלט:
8-21-6/1

מאשרים את הסבת כספי ההלוואה בסך מיליון  ₪מקרוי מגרש
לטובת שיפוצים ותיקון ליקויי בטיחות במבני ציבור וחינוך.
אושר ללא מתנגדים.

)2

סיכום ישיבת ועדת ביקורת מיום 20.6.21
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
לילך:

מציגה את סיכום ישיבת ועדת ביקורת מיום  – 20.6.21דו"חות ועדות
ביקורת בישובים .יש לנו בעיה עם ישוב שלא הגיש דו"חות משנת 2019
וישוב שלא הגיש דו"ח לשנת  .2020אנו מפעילים את הנהלות הישובים
וחברי המליאה בנושא.

דוד:

שוחח עם לילך ושמעון בנושא דו"חות ביקורות בישובים .מבקש לקבל
החלטה – ישוב שלא יגיש עפ"י החוק דו"ח ביקורת עד מועד מסוים ,על
המועצה להפסיק את התמיכה התקציבית של המועצה.

אדי:

מחזק את דבריו של דוד .מבקש לקבל את חוות דעתה של היועצת
המשפטית והנחיותיה כיצד לנהוג.
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הוחלט:
8-21-6/2

לקבל חוות דעת משפטית מהיועצת המשפטית ומבקר המועצה
לגבי ישוב שלא הגיש דו"ח ביקורת משנת  .2019ישוב שלא הגיש
דו"ח ביקורת לשנת  – 2020תשלח התראה לפני יישום.
אושר ללא מתנגדים.

)3

נציגים בעמותות/תאגידים
לילך:

מגי לוי נציגת ציבור באגודה לקידום הספורט השלימה קדנציה של  3שנים,
ונדרש להאריך את הקדנציה שלה ב 3-שנים נוספות.
כמו כן ,אנו נדרשים להחליף את שמעון קרן צבי כנציג מקרב העובדים
באגודה לקידום הספורט ובחברה לפיתוח.

הוחלט:

4-18-5/2

לאשר חידוש מינוי של מגי לוי באגודה לקידום הספורט ל3-
שנים נוספות.
לאשר את ליאור ניסקי כנציג מקרב העובדים בחברה לפיתוח
שער הנגב במקומו של שמעון קרן צבי.
לאשר את איתן כהן כנציג מקרב העובדים באגודה לקידום
הספורט במקומו של שמעון קרן צבי.
אושר ללא מתנגדים.

)4

תב"רים
חדשים
תבר:1949

בניית ממ"מים באור הנר
 - ₪ 810,000משרד הרווחה
 - ₪ 17,803העברה מתב"ר 1762
 - ₪ 270,000העברה מתב"ר 1856
 - ₪ 28,197העברה מתב"ר 1892
₪ 1,126,000

מטרה:
מימון:

סה"כ:

שדרוג תאורת לד בכפר עזה
 - ₪ 189,330משרד הבטחון
₪ 189,330

תב"ר  :1950מטרה:
מימון:
סה"כ:
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הקטנה
תב"ר  :1762מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

מצ'ינג לתקציבי מדינה ואחרים
 - ₪ 17,803מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )17,803העברה לתב"ר 1949
0

תב"ר  :1856מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

מצ'ינג למיגון מבנה רווחה
 - ₪ 272,967מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )270,000העברה לתב"ר 1949
₪ 2,967

תב"ר  :1892מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

מצ'ינג לתקציבי מדינה והשקעות
 - ₪ 171,443מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )28,197העברה לתב"ר 1949
₪ 143,246

הוחלט:
7-21-10/7

מאשרים את התב"רים שהוצגו.
אושר ללא מתנגדים.

רשמה :לילך שיינגורטן

לילך שיינגורטן
מנכ"ל המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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