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 "ט חשון תשע"זכ
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 1-1 –)מליאה( 
 

 10/16סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 21.11.16מיום 

 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אלון שוסטר :נוכחים
 נציג ארז - יצחק אמיתי )חקל'ה( 
 נציג יכיני - אריה רייבי 
 נציג כפר עזה - אופיר ליבשטיין 
 נציג גבים - איציק חסון 
 נציג נחל עוז - לארי טרנטו 
 נציגת ניר עם - בטי גברי 
 נציג ברור חיל - יוסי קרן 
 נציג רוחמה - ליאור ניסקי 
 נציג מפלסים - איתן כביר 
  

 נציג אור הנר - עדו ביידר :חסרים
 נציג דורות 

 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"ל המועצה - עודד פלוט
 עצהגזבר המו - שמעון קרן צבי

 מנהל חשבונות ראשי -  שוקי פדר
 קבוץ דורות - ניר בן אשר

 
 :סדר היום

 
 .10.10.16מיום   9/16אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .מדיניות הסדרי ומחיקת חובות ארנונה .2

 
 אישור עבודה נוספת למבקר פנים. .3

 
 דכונים.ע .4

 
  דו"ח חצי שנתי סקור. .5

 
 אצילת סמכויות לועדים המקומיים. .6

 
 .2016-17 יעדים .7

 
 שונות. .8
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 :פירוט הסעיפים
 

 :10.10.16מיום   9/16אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 .הסיכום אושר ללא מתנגדים
 
 :יניות הסדרי ומחיקת חובות ארנונהמד .2

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד( 
 : עו"ד רמה לשם, יועצת משפטית.מוזמנת 

 
מחיקת  ועצה נדרשת לקבוע בהתאם לנוהלשהמ מציגה את הכללים רמה:

 כלליםמשרד הפנים. מציגה את מסגרת ה שפרסם מנכ"ל חובות
 לאישור )מצ"ב(. יםהמוגש

 
 .ותהן מאוד יקר רכבים הרשומים ע"ש החייבת לאיתור וכרגע התוכנ שמעון: 

 
 מי מחליט מתי מבצעים חקירה? אופיר:

 
מוצע  –חובות אבודים זה בתחום סמכותו של הגזבר. לגבי מחיקת  רמה:

 שהסמכות  תהיה של ועדת הנחות.
 

 ועדת הנחות תבדוק את קבלת ההחלטות של הגזבר. שמעון:
 

יש בנוהל התייחסות  –לגבי חובות ארנונה שאינם חובות אבודים  רמה:
להכרה רטרואקטיבית בזכות להנחות. הנוהל מגדיר מתי ואיך ניתן 

היה בסמכותה של ועדת מלץ שזה יולשקול הנחות כאלה. גם פה מ
 ההנחות.

 
ות "רוחביות" )לדוגמא: האם יכול להיווצר מצב של צורך בהנח אופיר:

 סטודנטים(?
 

נקבעו בעבר כללים. להערכתו הסעיף הזה לא יחול  –לגבי סטודנטים  שמעון:
 עליהם.

 
הנוהל כולל גם התייחסות לתנאים למחיקת הפרשי ריבית ולמחיקת  רמה:

 פשרה. חוב במסגרת הסדרי
 

דרישה לשלם ריבית בגלל שהמועצה עכבה את  לא סביר שתהיה איציק:
 התשובה.

 
 לארנונה מציג את הכללים לגבי מצבים כאלה. מדגיש שועדת הערר שמעון:

 .בשליטת המועצה היא ציבורית ולא
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  :הוחלט
 

  .מחיקת חובות ארנונההכללים בהתאם לנוהל לאשר את  10-16-2

 
 .ללא מתנגדיםאושר 

 
 :נוספת למבקר פנים אישור עבודה .3

 : עו"ד רמה לשם, יועצת משפטיתמוזמנת 
 

חבר מליאה ביקש לדון בהמשך עבודתו של עלי דבסן, מבקר  אלון:
 המועצה.

 
שעובד מועצה שמועסק במשרה מלאה  צו המועצות האזוריות קובע רמה:

לגבי עובדים  חריגים. אינו יכול לעבוד בשום מקום אחר אלא בתנאים
המועסקים בחוזה בכירים, קיים חוזר מנכ"ל משרד הפנים, שקובע 
שעובד המועסק במשרה חלקית נזקק לאישור המועצה לצורך עבודה 

בעייתית, הפוגעת בחופש העיסוק. וראה מדובר בה נוספת. לטעמה
לפני ) את הכללים שמנחה משרד הפנים לנתינת האישורמפרטת 
-. מבקר המועצה מועסק ב(חוות דעת בנושא ליאהוגשה למכשנה ה

אחרות בהיקף של אזוריות  משרה בשער הנגב ובשתי מועצות 50%
עבודתו בשתי ין משרה נוספים. להבנתה אין ניגוד עניינים ב 50%

 –. השאלה שפתוחה לבחינה לעבודתו במועצה המועצות האחרות
, גבהאחרות פוגעות בעבודתו בשער הנ מועצותעבודה בההאם 

 .משרה 50%בהיקף של 
 

לפני כשנה התקיים דיון בנושא והתקבלה החלטה לא לאשר. לא  יוסי:
 עושה דין לעצמו. המבקרמקובל עליו ש

 
סביב קבלת ההחלטה לפני כשנה מציג את השתלשלות העניינים  עודד:

 .ובעקבותיה
 

מציג את אופן התנהלות ועדת הביקורת, שהתמקדה באופן עבודתו  ליאור:
 המבקר. ההחלטה על אי אישור העבודה לא תוקנה. של 

 
מנכ"ל לחופש העיסוק. הדבר היחיד היש סתירה ברורה בין חוזר  שמעון:

פוגעת בעבודתו  המבקראם העבודה הנוספת של  –שצריך לבחון 
 במועצה.

 
 יש לטפל בכך בפרוצדורה הנכונה. –אם יש אי שביעות רצון  איציק:

 
  .אי שביעות רצון שאכן ישדים יבינו חשוב שממלאי התפקי חקל'ה:

 
קבלנו החלטה ברורה ויתכן שצריך לאשרר אותה. חשוב לקבל את  אופיר:

 אי שביעות רצון של המליאה מהמבקר.בהנוהל המסודר לטיפול 
 

 אי אפשר לקבל את המצב הקיים בו המבקר לא מקיים החלטה. איתן:
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ופן רצוף וידאג יעשה זאת בא המבקרחשוב שמי נמצא בקשר עם  בטי:
 שהרצונות של המליאה יבואו לידי ביטוי.

 
ועדת הביקורת עושה תהליך מול המבקר, ואכן יש שיפור. זה עדיין  ליאור:

 לא ברמה המצופה.
 

 הכדור נמצא בידי ההנהלה הפעילה. אריה:
 

אנחנו יכולים לפעול  במקביל,. העבודה הנוספתמציע לאשר את  אלון:
 מועצה.לשיפור מערך הביקורת ב

 
מציע שההנהלה הפעילה תבחן מחדש את הנושא ותחזור למליאה עם  חקל'ה:

 הצעה.
 

  :הוחלט
 

 עבודת להטיל על ההנהלה הפעילה לבחון את נושא 10-16-3
המבקר ולהגיש למליאה הצעת החלטה. הדיון יערך בינואר 

2017. 

 
 .ללא מתנגדיםאושר 

 
 :עדכונים .4
 

 7כספי ארנונה ממתחם הרכבת/מול (1
 

מעדכן לגבי המהלכים לגבי הארנונה הנגבית מהמתחם. משרד  אלון:
הסכום עליו שדרות את עיריית הפנים לא מאשר לנו להעביר ל

 לקבלת אישור. למשרד שובפנינו לאחרונה,  .החלטנו
אש"ח לפרויקטים המשרתים  200אנו מציעים ששער הנגב תקצה  

פסטיבל  :הן את שער הנגב והן את שדרות ואנו שותפים להם
הקצתה כבר בתקציב  הנגב שערמעבר לסכום ש) קולנוע דרום

יצויין שבעדכון התקציב כבר הוקצו  וכנס שדרות לחברה.  המקורי(
אש"ח מתוך הסכום לכנס שדרות, כך שהסכום התוספתי הוא  100
 אש"ח בלבד. 100

 
 למה שהכספים האלה לא יעברו לישובים? אריה:

 
שער הנגב וך בפעילויות ציבוריות הקשורות לאנו רואים לנכון לתמ אלון:

סכום זה  .שדרות ייתראש עירהמכללה ושדרות ועפ"י פניית ול
דומה לסכום שלא יקוזז ממענק האיזון שלנו כתוצאה מאי העברת 

 כספי הארנונה לשדרות.
 

 אקונומי-עדכון האשכול הסוציו (2
 

שויות. אקונומי המעודכן של הר-הלמ"ס פרסם את הדירוג הסוציו אלון:
שעיקרן צמצום  , . יש לכך משמעויות לתקציב7-ל 6עלינו מדרוג 

 השתתפותנו ב"קולות קוראים".הגדלת בהכנסות מהמדינה ו
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המשמעות של העליה בדרוג ושל הארנונה היא ירידה חדה במענק  שמעון:

בשנה הקרובה ₪ מיליון  2-ההערכה היא שהוא ירד בכ .האיזון
  .והירידה תמשך בשנים הבאות

 
 :דו"ח חצי שנתי סקור .5

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד( 
 

ההנחה היא שזה ₪. מיליון  1-מציג את הדו"ח. הוא מציג עודף של כ  שמעון:
לא משקף את השנה המלאה. אם אכן יהיה עודף, נשתמש בו על 

השנה מנת להקטין את העומס בשנה הבאה. עדיין לא ידוע אם תהיה 
 ובאיזה היקף. רזרבת שר

 
  :הוחלט

 

 .2016, שנת 2לאשר את הדו"ח הסקור רבעון  10-16-5

 
 .ללא מתנגדיםאושר 

 
  :אצילת סמכויות לועדים המקומיים .6
 

מציג את המסגרת המוצעת לאצילת סמכויות לועדים המקומיים  עודד:
)מצ"ב(. זוהי מתכונת אחידה לכל הקבוצים במועצה. בהסכמה עם 

התקציבים שלו מנוהלים במועצה ולכן לא מואצלות לו  ,הועד ביכיני
 ועד מקומי מסוים רוצה לבצע מצב בוסמכויות. מציג את הנוהל לגבי 

 .שינויים במסגרת
 

  :הוחלט
 

לאשר את המסגרת המוצעת לאצילת סמכויות המועצה  10-16-6
בישובים: אור הנר, ארז,  2017לועדים המקומיים לשנת 

 , נחל עוז, ניר עם, מפלסים, ברור חיל, גבים, דורות
 כפר עזה, רוחמה.

 
 .ללא מתנגדיםאושר 

 
  :17-2016עדים י .7
 

עפ"י המדדים  2016מציג את דו"ח הביצוע של יעדי המועצה לשנת  עודד:
 שהוגדרו.

 , שנדונו בועדת ההנהלה2017מציג את ההצעה ליעדי המועצה לשנת  
חלק הם יעדים ו 2016. חלק מהיעדים הם המשך ליעדי )מצ"ב(
 חדשים.

 
 
 
 
 

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


 

 לשכת מנכ"ל המועצה

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

 

6 
 

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': 

  :הוחלט
 

, עפ"י המסגרת 2017לאשר את יעדי המועצה לשנת  10-16-7
 שהוגשה.

 
 .ללא מתנגדיםאושר 

 
 :שונות .8
 

 התקשרות ללא מכרז בביטוח עבודות קבלניות (1
 : רמה לשם, יועצת משפטית.מוזמנת

 
ת מציגה את חוות דעתה לגבי הליך המכרז לביטוח עבודות קבלניו רמה:

(. כיוון שאף אחת מההצעות שהוגשו לא היתה 20/16)מכרז פומבי 
את המכרז. יועץ הביטוח של נאלצה לפסול  כשרה, ועדת המכרזים

לאור ל פעם נוספת. כשילה צפויחיווה דעתו שמכרז נוסף המועצה 
לאשר התקשרות בחוזה ביטוח עבודות קבלניות ללא  הזאת, מציע

 .לו במכרזשנכל על בסיס אותם תנאים ,מכרז
 

 העבודות בישובים נעשות במסגרת המכרזים של המועצה. בטי:
 

במכרז היה סעיף שמאפשר לאכוף על חברת הביטוח את התנאים  :שמעון
הוחלט לא לעשות זאת.  ,שהמועצה הציגה. בהתייעצות עם היועץ

נותנת מענה שיעילה כלכלית  זו שיטה .תומך בכך שנקיים מו"מ
 נוהל שמקובל ברשויות. לנקודות שבמחלוקת. זהו

 
 האם העלות למועצה תהיה יותר גבוהה? ליאור:

 
 נושא העלויות נפתר באמצעות תנאי המכרז. שמעון:

 
  :הוחלט

 

 לאשר ההתקשרות ללא מכרז בביטוח עבודות קבלניות. 10-16-8/1

 
 .ללא מתנגדיםאושר 

 
 :מערבי בחירת נציגים לועדה לתכנון ובניה נגב מערבי ואשכול רשויות נגב (2

 
  :הוחלט

 

לאשר את יצחק )חקל'ה( אמיתי  כנציג המועצה בועדה  .1 10-16-8/2
 לתכנון ובניה נגב מערבי.

חברי המליאה התבקשו להעביר שמות מועמדים  .2
לנציג/ת ציבור בועד המנהל של אשכול רשויות נגב 

 מערבי

 
 .ללא מתנגדיםאושר 
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 לשכת מנכ"ל המועצה

 עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמיםאיבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל 
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  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': 

 תב"רים (3
 
 יבים ומפלסיםשערי בטחון בישובים א מטרה: :1731תב"ר  

 משהב"ט מימון: 
 ₪ 278,041 סכום: 
 ₪  278,041 סה"כ: 

 הגדלה
 

 הקמה ומיגון חדרי חוגים בנחל עוז מטרה: :1647תב"ר 
 ₪  1,550,000 סכום קודם: 
 נחל עוז -₪    150,000 סכום ההגדלה: 
 ₪ 1,700,000 סה"כ: 

 
 שיפוץ מבנה רב תכליתי ברוחמה מטרה: :1678תב"ר 

 ₪  500,000 סכום קודם: 
 מ. השיכון₪  343,000 סכום ההגדלה: 
  ₪  843,000 סה"כ: 

 
 הוחלט:

 

 
 .אושר פה אחד

 
 רשם: עודד פלוט 

                                
                                    

 
                                    

 
                     

 עודד פלוט                                                               אלון שוסטר   
 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   

                     
 

 

 לאשר את התב"רים 9-16-8/3
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