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 ' ניסן תשע"הי 
  6710מרץ  07 

 1-1 –)מליאה( 
 

 51/3 סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'
 5/35532מיום 

 
 

 ויו"ר הישיבה ראש המועצה - אלון שוסטר :נוכחים
 נציג ארז - יצחק אמיתי )חקל'ה( 
 נציג נחל עוז - לארי טרנטו 
 נציג אור הנר - עדו ביידר 
 נציג ברור חיל - יוסי קרן 
 נציג יכיני - יביאריה רי 
  

 נציג רוחמה - ליאור ניסקי :יםחסר
 נציג דורות - ניר בן אשר 
 נציג כפר עזה - אופיר ליבשטיין 
 נציגת ניר עם - בטי גברי 
 נציג מפלסים - איתן כביר 
 נציג גבים - איציק חסון 
  

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"ל המועצה   - עודד פלוט
 גזבר המועצה   - שמעון קרן צבי

 המטה האסטרטגי   - נפתלי סיון
 חשב/מנהלן קרית החינוך   - יואב גלבוצקי

 
 :סדר היום

 
 .66.6.10מיום  6/10אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 
 עדכונים. .6

 
 .6710עדכון תקציב  .0

 
 /הלוואה.6710תקציב פיתוח  .4

 
 שנים.  0סיכום פיילוט  –משאבי אנוש  .0

  
 שונות. .8

 
 הקוורום הנדרש, תחילת הישיבה נדחתה בשעה. כיוון שלא היה 
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 :פירוט הסעיפים

 
 :5555/3מיום  21/3אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 5הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים

 
 :עדכונים .6

 
 החטיבה להתיישבות (1

 
מציג התארגנות של מספר ראשי מועצות במטרה לאפשר לחטיבה  אלון:

משלתיים שהועברו לה. להמשיך לפעול, על בסיס התקציבים המ
 הפורום מציע שהחטיבה תעבור לפעול במסגרת משרד החקלאות.

 
 ועדת הנצחה (6

 
עפ"י החלטת המליאה, הוקמה ועדה להכנת מסמך מדיניות בנושא  עודד:

ההנצחה במועצה. כל הגורמים מתבקשים לא לקדם מהלכים 
 בתחום זה עד סיום עבודת הועדה.

 
 :21/3עדכון תקציב  . 0

 רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד()חומר  
 

כשהוגש התקציב בחודש דצמבר, הייתה הנחה מסוימת לגבי גובה  שמעון:
מענק האיזון. בינתיים התברר שהמענק גדול יותר מהמתוכנן. מדובר 

 5במענק האיזון פעמי-בגידול חד
ואת דברי ההסבר הנלווים מציג את עדכון התקציב המוצע )מצ"ב(  

מוגדל תקציב  ,יין שבהתאם להמלצת ועדת התמיכותמצ )מצ"ב(.
לעומת הסכום המופיע בחומר שנשלח לחברי ₪ אלף  10-התמיכות ב

המליאה. עיקרי השינויים מפורטים בדפי ההסבר שצורפו להצעת 
 התקציב.

 
אפשרויות:  6-האם התקציב יכול לשמש ל –לגבי מחלקת הנדסה  (1 יוסי:

 .עובד מערכת או פרויקטור חיצוני
 מבקש הבהרות לגבי התמיכה בעמותת "יחדיו". (6 

 
אנו משריינים תקציב, וההחלטה על דרך ההעסקה תתקבל  (1 שמעון:

 בהמשך.
מציג את השינויים במהלך השנה האחרונה, שיוצרים את הצורך  (6 

להגדיל את התמיכה בעמותה לקשיש. במהלך השנה הנוכחית 
 נלמד את הצרכים לשנים הבאות.

 
סתמן כי אחד התוצרים של התהליך האסטרטגי יהיה החלטה על מ עודד:

הכנת תוכנית אב בתחום הקשישים. תוכנית כזו תוכל לספק לנו מידע 
 באזור. המקיף ומשמעותי על צרכי האוכלוסיה הוותיק
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 :הוחלט

 

0-10-0 
בסך  6710המועצה מאשרת את התקציב המעודכן לשנת 

 אש"ח.  172,000
 

 
 5אושר ללא מתנגדים

 
 :1הלוואה21/3תקציב פיתוח  .4
 

 )מצ"ב(. 6710מציג את הצעת ייעודי הלוואת הפיתוח לשנת  שמעון:
בריבית קבועה לא צמודה ₪ מיליון  0הכוונה לקחת הלוואה בסך  

אחוז. ינוהל מו"מ עם  0.6שנה, בריבית שלא תעלה על  10-ל
 הבנקים להורדת הריבית. 

 הערות ודגשים: 

  לתוספת תקציבי משרד החינוך להקמת אנו צריכים להיערך
 בשלב ראשון.₪ בי"ס יסודי. כרגע, מוצע להקצות מיליון 

 הישובים  0-בתקציב יש ביטוי להחלטת המליאה לתת תיעדוף ל
 0-העורפיים, בהתייחס למצב בטבלת האיזון. כזכור, לכל אחד מ

 לכל ישוב.₪ מיליון  7.0 6714-הישובים נתנו גם ב

  דרישות בנושא זה עולות כל העת ויש ה –נגישות ובטיחות
 לשריין תקציבים ייעודיים לנושא.

  המועצה מקדמת בחינה של  – (כולל חיסכון באנרגיה)תכנון
 התקנת מערכות על גגות בקרית החינוך.

 
ע"י המועצה. צריך להעביר חסכון באנרגיה מתנגד לביצוע פרויקט  אריה:

 ליזם חיצוני )השכרה(.
 

רה עוד יותר נמוכה. יש סיכונים גם בהשכרת גגות, התמורה בהשכ שמעון:
 לא רק בביצוע עצמי.

 
צריך לקחת בחשבון את הוונדליזם הקיים בבתי הספר. צריך לערב  יואב ג:

 את מנהל האחזקה בקריה.
 

ביצוע עצמי, בין השאר בבתי שמקדמות מהלך ביש עוד מועצות  שמעון:
 הספר.

 
 :סוכם –בעניין פרויקט חסכון באנרגיה 

 
ביא להחלטה לאסוף נתונים ולבחון את המשמעויות של חלופת ההשכרה ולה

לפיכך הסכום לתכנון מערכות פוטוולטאיות יאושר  בישיבת המליאה הקרובה.
 בשלב זה כסכום לתכנון כללי )כולל חיסכון באנרגיה(. 
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 :הוחלט
 

0-10-4 

מיליון ש"ח, בתנאים  0לאשר את ההלוואה בהיקף  .1
 ידי גזבר המועצה. שהוצגו על

 לוואה הנ"ללפנות למשרד הפנים לקבלת היתר לה .6
ולשעבד לצורך החזר ההלוואה את ההכנסות 

 העצמיות של המועצה.
להסמיך את מורשי החתימה במועצה לחתום עם  .0

ועל כל  נק שייבחר על ההסכם לקבלת הלוואההב
המסמכים הקשורים לקבלת ההלוואה, לרבות 

 שעבוד הכנסות עצמיות.

 
 5אושר ללא מתנגדים

 
  :שנים 5סיכום פיילוט  –משאבי אנוש  .0

 בתחום משאבי אנוש.מקצועית מוזמנת: תגית הלפרין לוי, מלווה  
 

עם כניסתו לתפקיד המנכ"ל, הגדיר את הצורך בפיתוח המשאב  עודד:
עובדים, שיש לטפל בכולם בהליכי  077-ה יש כהאנושי. במועצ

, ההעסקה וסיום העבודה. סוקר באמצעות מצגת את הקליט
האתגרים העומדים בפני המערכת על מנת להפיק את המירב 
מההון האנושי ואת חוזקות המערכת. תגית מונתה על מנת לסייע 

כברת  נעשתההשנים  0ואכן במשך  ,בבניית התשתית של מש"א
 ותית בתחום זה.דרך משמע

 
 מציגה סיכום של הפעילות בתחום מש"א באמצעות מצגת )מצ"ב(. תגית:

מחקרים שמראים שככל שמשקיעים יותר בעובדים בארגון, הם  
 נותנים שירות טוב יותר.

פעלה מערכת משאבי האנוש  ומציגה את מודל העבודה הייחודי ב 
תר מועצות בשער הנגב בשלוש השנים האחרונות. כיום, ביותר ויו

 מנהלי מש"א. וממוניםאזוריות תחום מש"א מתפתח 
שנים האחרונות. הקושי העיקרי במודל  0-מציגה את התפוקות ב 

הזמני היה חוסר הסמכות הפורמאלית בתחום מש"א. כיום, יש 
צורך ברור למסד את התחום ולהסדיר את האופן בו הוא מובל 

 ומשתלב במערך המועצתי.
 

של נושא מש"א על העבודה ועל הקידום הארגוני מודה לתגית  אלון:
במהלך שנות עבודתה במועצה. אין ספק שאנחנו צריכים לשמור 

 על סטנדרטים מקצועיים בתחום, במתכונת המתאימה לנו.
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 :שונות .8
 

 :6714לשנת , 4לתקופה: רבעון  6714דו"ח רבעוני לשנת  (1
 

 "ב(.)מצ 6714מציג את הדו"ח הרבעוני לשנת  שמעון: 
 הדו"ח נדון ואושר בועדת ההנהלה. 
 .בסה"כ יש למועצה נכסים נזילים מול התחייבויות 
  6710-שעברו ל 16/14אלה משכורות  –הוצאות השכר. 

 
 :הוחלט

 

0-10-8/1 
, 4לתקופה: רבעון  6714דו"ח רבעוני לשנת לאשר את ה

 .6714לשנת 

 
 5אושר ללא מתנגדים

 
 :הגשה לקרן עזבונות (6

 
לקרן עזבונות: הצטיידות למעונות יום להגשה את ההצעה  מציג עודד:

 חדשים וממוגנים )מצ"ב(.
 

 :הוחלט
 

0-10-8/0 
עבור  6718לאשר את ההצעה לקרן עזבונות לשנת 

 הצטיידות למעונות יום חדשים וממוגנים.

 
 5אושר ללא מתנגדים
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 :תב"רים (0

 
 :הגדלה

 
ם ומצ'ניג לתקציבי מדינה השקעות בישובי מטרה: :1810תב"ר 

 בישובים
 ₪ 210,100 סכום קודם: 
 הלוואת פיתוח – 607,777 סכום ההגדלה: 
 ₪. 1,180,100 סה"כ: 

 
 :חדשים

 
בינוי ותכנון מבנים עבור המועצה )מחלקות  מטרה: :1887תב"ר 

 שירות(
 הלוואת פיתוח -₪  060,777 מימון: 
 ₪  060,777 סה"כ: 

 
 ן כולל חיסכון באנרגיהתכנו מטרה: :1881תב"ר 

 הלוואת פיתוח -₪  677,777 מימון: 
 ₪. 677,777 סה"כ: 

 
נגישות ובטיחות מבני ציבור וחינוך במועצה  מטרה: :1886תב"ר 

 ובישובים
 הלוואת פיתוח -₪  477,777 מימון: 
 ₪  477,777 סה"כ: 

 
 מתקני פנאי ונופש ברוחמה מטרה: :1880תב"ר 

 ואת פיתוחהלו -₪  077,777 מימון: 
 ₪  077,777 סה"כ: 

 
 מבני ציבור ומתקני פנאי ונופש בברור חיל מטרה: :1884תב"ר 

 ₪  660,777 מימון: 
 ₪  660,777 סה"כ: 

 
 שצ"פ ומתקנים בדורות מטרה: :1880תב"ר 

 הלוואת פיתוח -₪  177,777 מימון: 
 ₪  177,777 סה"כ: 

 
 הקמת בי"ס יסודי מטרה: :1888תב"ר 

 הלוואת פיתוח -₪  77,7771,7 מימון: 
 ₪  1,777,777 סה"כ: 
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 :סגירת תב"ר
 

 תכנון וביצוע תשתיות מחנה זמני בברור חיל מטרה: :1414תב"ר 
 ₪  010,077 סכום קודם: 
 1461העברה מתב"ר  -₪  00,610 סכום ההגדלה: 
 ₪  071,010 סה"כ: 

 
 הלוואת פיתוח מטרה: :1461תב"ר 

 ₪  6,704,000 סכום קודם: 
 1414העברה לתב"ר  -(  ₪ 00,610) סכום ההקטנה: 
 ₪  1,221,007 סה"כ: 

 
  :מס'  סגירת תב"ר מחנה זמני ברור חיל הובאה לאישור במליאה שמעון

י , אך לפי בקשת המשרד המתקצב לא נסגר התב"ר כד11/14
בינתיים התברר שהדבר  .לבדוק אפשרות להגדיל את התקציב

 רתו לאישור מחדש. אינו ניתן ולכן מובאת סגי
 

 :הוחלט
 

 לאשר את התב"רים 6-10-4/0

 
 5אושר ללא מתנגדים

 
 רשם: עודד פלוט

 
 

    

                     
 עודד פלוט                                                                  אלון שוסטר   

 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   
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