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 "ז ניסן תשע"וכ
  2016מאי  05

 1-1 –)מליאה( 
 

 4/16סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 4.5.16מיום 

 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אלון שוסטר :נוכחים
 נציג ארז - יצחק אמיתי )חקל'ה( 
 נציג רוחמה - ליאור ניסקי 
 נציג יכיני - אריה רייבי 
 נציג גבים - איציק חסון 
 נציג ברור חיל - יוסי קרן 
 נציג אור הנר - עדו ביידר 
 נציג כפר עזה - אופיר ליבשטיין 
 נציג נחל עוז - לארי טרנטו 
  

 נציגת ניר עם - בטי גברי :חסרים
 נציג דורות - ניר בן אשר 
 נציג מפלסים - איתן כביר 

 
  

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"ל המועצה   - עודד פלוט
 גזבר המועצה   - ישמעון קרן צב

 
 :סדר היום

 
 .30.3.16מיום  3/16אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .עדכון תקנון העמותה לפיתוח שירותים חברתיים .2

 
 וק עזר לעניין העמדת רכב וחנייתו.ח .3

 
 הענקת דרגות אישיות. .4

 
 .2015דו"חות כספיים של תאגידים  .5

 
 שונות. .6
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 :פירוט הסעיפים
 
 :30.3.16מיום  3/16מליאה מס'  אישור סיכום ישיבת .1

 
 סעיפים שהוא מבקש שיופיעו בפרוטוקול: 3מציג  :אופיר

יש להעביר לאישור וועדת ההנהלה את נוסח המכרז לעמותה  (1
 .מתפעלת לחממה

יש להעביר לאישור וועדת ההנהלה את נוסח המכרז לשיפוץ מבנה  (2
 .המועצה יבוא החממה

מתנ״ס לא גורר הוצאה מבקש לוודא שפיצול החינוך הפורמלי מה (3
 .כספית נוספת מעבר לעלות של מנהל מחלקת חינוך

 
 מקבל את הצעתו של אופיר שהוא יצטרף לצוות בנושא החממה. אלון:

 
 אם יהיה צורך בהגדלה, זה יובא למליאה. –לגבי כ"א בחינוך  עודד:

 
צופה שתהיה הגדלה בהוצאות החינוך, הנובעת מהעברה של נושאים  שמעון:

המגמה היא  שתוקצבו בחלקם ממקורות חיצוניים.  מועצהל"ס מהמתנ
יגוייסו גם מקורות חיצוניים שבעבר הופנו שמול הגידול בהוצאות 
 למתנ"ס וישחררו תקציב.

 
המיקום הארגוני של הגיל הרך צריך להיות נדון במועצת החינוך  יוסי:

 .תפעללכש
 

 :הוחלט
 
 
 
 
 
 

 .אושר פה אחד
 

 :עדכון תקנון העמותה לפיתוח שירותים חברתיים .2
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
חלט בהנהלת העמותה לפיתוח בעקבות דרישות של משרד הפנים, הו עודד:

שירותים חברתיים על עדכון תקנון העמותה. מציג את העדכונים 
 המפורטים ואת דברי ההסבר של מנהלת העמותה.

 
 :הוחלט

 
 
 
 

 .אושר פה אחד
 

 החממה.אופיר יצטרף לצוות המוביל של הקמת  (1 4-16-1
מעבר לכמה עשרות החינוך אם יהיה צורך בהגדלת הוצאות  (2

, הנושא יובא על שינוי ההערכותבגין ההחלטות ₪ אלפי 
 למליאה.

 לאשר את העדכון בתקנון העמותה לפיתוח שירותים חברתיים. 4-16-2
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 :חוק עזר לעניין העמדת רכב וחנייתו .3
 בר לחברי המליאה מבעוד מועד()חומר רקע הוע

 מוזמנת: עו"ד לירז אביטל, תובעת רשותית. 
 

חוקי עזר, שניים מהם אושרו סופית והועברו לפרסום )הסדרת  5הגשנו  לירז:
חוקים נוספים עתידים להתפרסם  3השמירה, טיפול במבנים מסוכנים(. 

בתקופה הקרובה. בעת האחרונה, עלה הצורך להסדיר גם את יכולת 
מציגה את חוק העזר המוגש,  מועצה לבקר ולטפל בנושא החניה.ה

 שמבוסס על נוסחים קיימים ברשויות אחרות, ובהתאמה למועצה.
 

האם חוקי העזר נותנים מענה לקבלנים ששופכים פסולת בשטחים  חקל'ה:
 פתוחים?

 
בהחלט. החוק לטיפול באיכות הסביבה מאפשר לנו להטיל קנסות  לירז:

 בנושא.  ולהגיש תביעות
 

 יש בחוק התייחסות לחניה פרטית? איציק:
 

 החוק מגדיר מהם המקומות האסורים או המוגבלים לחניה. לירז:
 

 מי מבצע את האכיפה בפועל? אריה:
 

החוק מאפשר לפקח של המועצה, שעבר את ההכשרה הנדרשת,  לירז:
 לאכוף את ההנחיות, כולל הטלת קנסות.

 
 דורש הפעלה  של חוקי עזר שהרשות אישרה.ידוע לו שמשרד הפנים  שמעון:

 האם אישור החוקים מחייב הפעלה שלהם?
 

מרגע שחוק מאושר, יש ציפייה שיהיה בו שימוש. אופן ומידת הפעלת  לירז:
 החוק תלויים בשיקול דעתה של הרשות.

 
יש צורך לתת מענה בטווח הארוך לבעיית החניה בקריית החינוך  ליאור:

 ובסביבתה.
 

מסכם( החוק יאפשר לנו לשדרג את המענים לבעיות בהתנהלות ) אלון:
 השוטפת.

 
 :הוחלט

 
 
 
 

 .אושר פה אחד
 
 
 
 

 לאשר את הנוסח המוגש לחוק העזר לעניין העמדת רכב וחנייתו. 4-16-3

mailto:adasa@sng.org.il
mailto:adasa@sng.org.il


 

 לשכת מנכ"ל המועצה

 ים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמיםאיב

 SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON  

 

  78100ד.נ. חוף אשקלון   מועצה אזורית שער הנגב

 :www.sng.org.il Web|  אתר:   :l adasa@sng.org.il Email|  דוא"ל:   Fax 972-6806220-8 :|  פקס  Tel:6806205-8-972טל': 

 :הענקת דרגות אישיות .4
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד( 

 
ישיות לעובדים מצטיינים שהגיעו משרד הפנים מאפשר הענקת דרגות א עודד:

לדרגת שיא ושוהים בה מספר שנים. צוות משאבי אנוש גיבש הצעה 
 לנוהל שמטרתו קידום העובדים וצמצום פערים ביניהם.

בדים העומדים וההיקף המשוער של הע מציג את הנוהל )מצ"ב(, 
 ושל התוספת בעלות המעביד הנגזרת מהמהלך.בתנאים 

 
 ת מספר העובדים הזכאים בשנה.חשוב להגביל א יוסי:

 
 מכלל העובדים. 5%-ל 3%הנוהל מגדיר בין  עודד:

 
 חשוב שיוגדר שהמענק הוא לעובדים מצטיינים. איציק:

 
יש חשיבות להביע הערכה לעובדים וותיקים, שעושים את עבודתם  ליאור:

 באופן טוב.
 

 :הוחלט
 
 
 
 

 .אושר פה אחד
 
 :2015דו"חות כספיים של תאגידים  .5
 

 :הוחלט
 
 
 
 

 .ללא מתנגדיםאושר 
 
 :שונות .6
 

 :סיכום –יח"ד )תוכנית גלנט(  20-הפניית סבסוד ל (1
 

יחידות דיור. לאחר דיון עם כפר  20-שתיות במדובר בסיוע תזרימי לת אלון:
מוצע להיצמד  הבנות לגבי מענים לתוכנית הצמ"ד בישוב, עזה ו

 יח"ד באור הנר. 20-להחלטה קודמת ולהקצות את הסיוע ל
 

אושר התב"ר הובן שהתב"ר יובא  המאחר שמפרוטוקול המליאה ב שמעון:
ום )במק 1716לאישור מחדש, מבקש לאשר את התב"ר כתב"ר 

 .(1695תב"ר 
 
 

על כך  לאשר את נוהל הענקת דרגות אישיות המוצע, בדגש 4-16-4
 שמדובר בעובדים מצטיינים.

 הדו"חות ידונו לאחר שיאושרו ע"י הנהלות התאגידים. 4-16-5
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נבחר צוות שישב עם שני הישובים וגיבש המלצה. מן הראוי היה  חקל'ה:
 את חברי הצוות.לעדכן 

 
ההחלטה מבוססת על החלטת הצוות שנקבע  מקבל את ההערה. אלון:

 ע"י המליאה.
 

 :הוחלט
 
 
 
 

 .אושר פה אחד
 

 :משלחת חוסן לקרלסרואה (2
 

משלחת  ביוני במסגרת מערכת הקשרים עם קרלסרואה, תצא עודד:
חברים,  5ימים. המשלחת כוללת  5-מקצועית בתחום החוסן ל

בראשותה של חנה טל. הוצאות הטיסה הן ע"ח מרכז החוסן, 
כולל השתתפות עצמית של חברי המשלחת. כל הוצאות האירוח 

 הן על חשבון המארחים.
 

חשוב לציין את פעילותה היפה של שולי הרן בקשר עם  אופיר:
 קרלסרואה.

 
 :הוחלט

 
 
 
 

 .ללא מתנגדיםאושר 
 

 :דייגו-משלחת נערים לסן (3
 

ביולי  משלחת נערים תצא , דייגו-עם סןבמסגרת חילופי המשלחות  עודד: 
 2-נערים ו 8דייגו. המשלחת כוללת -להדרכות בקהילה היהודית בסן

הוצאות האירוח הן ע"ח המארחים, הוצאות הטיסה במימון מלווים. 
 כולל השתתפות עצמית.  הסוכנות היהודית,

 
 :הוחלט

 
 
 
 

 .ללא מתנגדיםאושר 
 
 

 

יח"ד  20-לאשרר את ההחלטה להפנות את הסבסוד לתשתיות ל 4-16-6/1
  ₪  1,920,000בסך  1716 גלנט( במסגרת תב"רבאור הנר )תוכנית 

אה לאשר את יציאת המשלחת המקצועית בתחום החוסן לקרלסרו 4-16-6/2
 גרמניה.

 דייגו.-נערים לסןהלאשר את יציאת משלחת  4-16-6/2
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 :של ועדים מקומייםדו"חות מבוקרים  (4
 הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(חומר רקע )
 

מוצע להחזיר את הדו"ח של ברור לחברי המליאה.  הדוחות הועבר אלון:
 .חיל לבדיקה נוספת

 
 מציג את הדו"ח המבוקר של גבים. שמעון:

 
 הוחלט:

 

 
 :החלפת נציגת ציבור בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (5

 
ור אילנה בראודה )כפר עזה( הודיעה על סיום תפקידה כנציגת ציב עודד:

בהנהלת העמותה. לאחר התייעצות עם צוות האיתור מוצע למנות 
 לתפקד את תקווה טננבאום )ניר עם(.

 
 :הוחלט

 
 
 
 

 .אושר פה אחד
 

 :מינוי נציג ציבור לועדות בחינה (6
 

ירת עובדים למועצה כוללות נציגי ציבור. המליאה ועדות בחינה לבח עודד:
נציגים: אברהם שנפלד, אורי ברום ועמוס  3בחרה בעבר רשימה של 

 במקומו.של עמוס, אנו נדרשים לבחור נציג שפר. עקב פטירתו 
 

 :הוחלט
 
 
 
 

 
 

 .אושר פה אחד
 
 
 
 
 
 
 

הדו"ח הכספי האחיד המליאה רושמת בפניה את הנחת  4-16-6/4
 . 2015)מבוקר( לועד המקומי של גבים לשנת 

לאשר את מינויה של תקווה טננבאום כנציגת ציבור בעמותה  4-16-6/5
 לפיתוח שירותים חברתיים.

מאשררים את אברהם שנפלד ואורי ברום כנציגי ציבור בועדות  .1 4-16-6/6
 בחינה.

 ת האיתור לאתר מועמד נוסף לתפקיד.המליאה מטילה על צוו .2
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 :דייגו-סן-שער הנגב –ברית ערים תאומות  (7
 

דייגו -דייגו, קבלנו פנייה מעיריית סן-ביוזמת הפדרציה היהודית בסן אלון:
למסד שותפות בין העיר לבין שער הנגב. הוא התבקש לחתום על 

שיכול לקדם גם את  מסמך השותפות. רואה בברכה את המהלך,
 דייגו.-הקשר עם הפדרציה והקהילה היהודית בסן

 
 :הוחלט

 
 
 
 

 .ושר פה אחדא
 

 :עדכון זמני –נוהל התקשרות עם יועצים  (8
 

ז. נוהל התקשרות לאישור חוזים שאינם דורשים מכר המציאהמליאה  שמעון:
אש"ח דורשים אישור מליאה.  250במסגרת זו, חוזים שהם מעל 

אך  ,ועדת השלושהאמורים להיות מאושרים במתחת לזה, החוזים 
לא נקבע מהם הקריטריונים המחייבים את הועדה. בעקבות 

משרד , אנו נדרשים לפעול עפ"י נוהל הרבה יותר קשיח. הפסיקה
נו נוהל זה מחמיר הפנים פרסם טיוטת נוהל חדש להערות. לטעמ

בין היתר על ידי מרכז המועצות האזוריות.  ,מדי והוגשו הערות
, מהנוהל הקודםבינתיים אנו מגבשים נוהל ביניים, שהוא יותר מחמיר 

ל הביניים יהיה תקף נוהקל לעומת טיוטת נוהל משרד הפנים. אך מ
אם בתקופה זו לא יפורסמו הנחיות מחייבות על ידי  למספר חודשים.

 .מליאהלאישור ה ,רד הפנים, יובא הנוהל שלנו, לאחר שנשכללומש
 בינתיים מבקשים לאשר את הנוהל הבא:

  הסכום המובא לאישור המליאה יהיה מעל הסכום במכרז זוטא
 אש"ח בתוספת מע"מ( למלוא היקף הפרויקט. 344)

  יובא לאישור של ועדת השלושה.  -מתחת לסכום זה 
 

 :הוחלט
 
 
 
 

 .ושר פה אחדא
 

 תב"רים: (9
 

 :ביטול תב"רים 
 

ישובים והתערבותם של אלון ושמעון,  3בעקבות פניה של  שמעון:
הליכי הפרויקטים של בתי האגודה יבוצעו ישירות מול הישובים. גם 

ישירות מול  יתבצעוההתקשרות עם הקבלנים ההתמחרות ו

-בין שער הנגב לעיר סן מסמך השותפותלאשר את החתימה על  4-16-6/7
 דייגו.

 נוהל הביניים להתקשרות עם יועציםלאשר את  4-16-6/8
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 לשכת מנכ"ל המועצה

 ים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמיםאיב

 SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON  

 

  78100ד.נ. חוף אשקלון   מועצה אזורית שער הנגב

 :www.sng.org.il Web|  אתר:   :l adasa@sng.org.il Email|  דוא"ל:   Fax 972-6806220-8 :|  פקס  Tel:6806205-8-972טל': 

הכספים לא עוברים דרך המועצה ולכן התב"רים  הישובים. לכן,
 מבוטלים.

 
נתן ימבקש להדגיש שאם יהיה צורך בחתימה של המועצה, היא ת אופיר:

 ללא עיכוב.
 

 מקבל את ההערה. שמעון:
 

 יש להבהיר שמדובר רק על בתי האגודה ולא על התשתיות. חקל'ה:
 

 :תב"רים מבוטלים
 

 בנחל עוזבתי האגודה מענקים לבניית  מטרה: : 1676:תב"ר 
 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מימון: 
 (4,200,000) סה"כ: 

 
 מענקים לבניית בתי האגודה בארז מטרה: :1685תב"ר 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מימון: 
 (3,150,000) סה"כ: 
  

 בתי אגודה בכפר עזה מטרה: :1697 תב"ר
 יה הנגב והגלילהמשרד לפיתוח הפריפר מימון:  
 (3,850,000) סה"כ: 

 
  :תב"ר חדש

 
 קדם מימון עוטף עזה –יח"ד  20-תשתיות ל מטרה: :1716תב"ר 

 משרד השיכון מימון: 
 ₪  1,920,000 סכום: 
 ₪  1,920,000 סה"כ: 

 
 :הוחלט

 
 
 
 

 .ושר פה אחדא
 

 רשם: עודד פלוט 
 

                                    
 

                     
 עודד פלוט                                                               אלון שוסטר   

 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   

                  
  

 לאשר את ביטול התב"רים ואת התב"ר החדש 4-16-6/9
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