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 ' טבת תשע"זג
  2017ינואר  01

 1-1 –)מליאה( 
 

 16/21סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 28.12.16מיום 

 
 

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

 נציג רוחמה - ליאור ניסקי :חסרים
 נציג אור הנר - עדו ביידר 
 נציג דורות 

 
 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה

 
 מנכ"ל המועצה - עודד פלוט

 צהגזבר המוע - שמעון קרן צבי
 מנהל חשבונות ראשי -  שוקי פדר

 סגן גזבר ומנהל רכש - אלעד שניר
 חשב/מנהלן קרית החינוך - יואב גלבוצקי

 קבוץ דורות - ניר בן אשר
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 :פירוט הסעיפים
 
 :18.12.16מיום   11/16אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 .הסיכום אושר ללא מתנגדים
 
 :2017תקציב הועדים המקומיים לשנת  .2

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד( 
 

כל  )למעט יכיני( הגישו את תקציביהם. כל הועדים המקומיים אלעד:
 התקציבים מאוזנים, נבדקו ע"י שוקי ואלעד.

 מציג את התקציבים. 
   

הועד המקומי ביכיני אינו נדרש להגיש תקציב, כיוון שתקציבו מנוהל  עודד:
 ע"י המועצה.

 מברך על העמידה בלוחות הזמנים ועל כך שהשנה כל התקציבים 
 מאוזנים ומוצגים בפורמט אחיד.

 
 :הוחלט

 

12-16-4 
 : 2017לאשר את תקציבי הועדים המקומיים לשנת 

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

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
  :2017תקציב  .3

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד( 
 

ישיבת המליאה הקודמת הוצג התקציב וסוכם לקיים דיון נוסף ב שמעון:
לאפשר לחברי המליאה להעביר שאלות  המטרות היו: בישיבה היום.

והתייחסויות ולאפשר הטמעה של שינויים מהרגע האחרון. אכן, היו שני 
 שינויים מרכזיים:

תברר ה –בוצעה הערכה מחודשת של תשלומי הארנונה והשיפוי  .א
 .2016כנסה בשנת שיש תוספת בה

 .אש"ח 750-התברר שצפויה רזרבת שר הפנים בהיקף של כ .ב
₪  350,000מוצע לתקצב  ה שהוגשה לשר הפנים, לבקשבהתאמה 

אש"ח לתב"ר הנגשה. ככל שברזרבה  400 המקומיים ובנוסף,  עדיםולו
                                                                                                                       ההפרש יקוזז מהקצבה לתב"ר.                                          ,יהיה קיטון

וההגדלות בהכנסות  ההפחתותהמציגה את  ,מציג טבלת השוואה
  .2017- 2016ובהוצאות בין התקציב המעודכן לנוסח הקודם בשנים 

 דגשים:
2016 

  השלמת  .בחינוך המיוחד, בשל העליה בהוצאותתוספת להסעות
אש"ח  50ועדים המקומיים, כולל הוספת והשתתפות בתקציבי ה

 עד ברור חיל.ולו

  לעמותת "ארנון" ולמדריכי נוער. 2017הקדמת העברות לתקציב 
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2017 
 .קיטון בתחזית הארנונה והשיפוי 
 פינוי גזם וכלי גינון  – העברת סעיפים מהתקציב המותנה לרגיל

 לישובים.

  אש"ח ללא תקציב  230איחוד סעיפי כ"א ומשאבי אנוש בהיקף
 מותנה.

  בועדת הנהלה.  שייעדו ידוןאש"ח,  150יצירת תקציב רזרבה בהיקף
 במסגרת זו תבחן העסקת מזכירה למחלקת הבטחון.

  .מציג את המסגרת המעודכנת של התקציב המותנה 
 

המועברים לישובים הם  מתקשה לקבל את המצב בו חלק מהתקציבים ניר:
 באמצעות תקציבי פיתוח.

 
 60ההנחה שלנו היא שכל הישובים זקוקים לתקציבי פיתוח בהיקף של  אלון:

ניתן  בו יהיו ישובים שלא יסתדרו עם זה,. אם יהיה מצב לישוב אש"ח
התקציב חלקים מלזה מענה. במקביל, נוכל להחליט על העברת 

 המותנה לרגיל, בהתאם למקורות.
 
צריך לדעת שהתקציב הנוכחי לבי"ס התיכון לא מספיק. יהיה צורך  אב:יו

 בשימוש בתקציב המותנה.
 

 )מצ"ב(. 2017מציג את התקציב המעודכן לשנת  שמעון:
 

 לא מקובל עליו שאין תקציב לתחום הדת. אריה:
 

אש"ח בתקציב  15אש"ח לתחום הדת. נוסיף  30בתקציב יש כרגע  אלון:
 המותנה.

 התקציב המאוזן.הכנת על  המקצועיר ולצוות מודה לגזב 
 

 :הוחלט
 

12-16-3 

  .אש"ח 116,902ע"ס   2016לאשר את עדכון התקציב לשנת  (1
 כדלקמן: 2017לאשר את התקציב הרגיל לשנת  (2

 2017אישור תקציב לשנת 
 :תקציב רגיל

 אש"ח 115,062תקציב רגיל מוגש:     
 אש"ח    1,378 תקציב רגיל מותנה:   

 

 
 .ר ללא מתנגדיםאוש
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 :2017תקן משרות וכ"א  .4
 

 .2016אין הרבה שינויים בתקציב יחסית לשנת   שוקי:
הוא )מצ"ב(. עיקר ההבדל  2017מציג את התקציב המעודכן לשנת  

במשרות מורים, עליהן אנו מקבלים שיפוי מלא ממשרד החינוך. עלויות 
 .שיכנסו לתוקף במהלך השנה ,השכר מושפעות מהסכמי שכר

 
 :הוחלט

 

12-16-4 
 246.7בהיקף  2017)שיא כח אדם( לשנת משרות תקן לאשר 
 .משרות

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :הסכם על מתן שירותים בעמותת "ארנון" .5

  : אריה חודרה, מנהל המתנ"סמוזמן 
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד( 

 
(, ואת חוות הדעת של )כולל נספח א' 2017מציג את ההסכם לשנת  עודד:

 היועצת המשפטית, המאשרת חתימה על ההסכם.
 

 השינוי היחיד המהותי הוא הוספת הפעלת המעון ביכיני. אריה ח:
 

האישור הוא מציג את סעיפי התקציב המועבר לעמותה )מצ"ב(.  שמעון:
שהתקציב יתאים לכללי אחוזי ההשתתפות של המועצה מותנה בכך 

 בעמותה.
 

 עילות המעון ביכיני מאוזנת תקציבית?האם פ איציק:
 

בשל הפתיחה המאוחרת של המעון, מספר הילדים הוא מתחת לסף  אריה ח:
הכלכלי. אנו מניחים שבשנים הבאות הפעילות תהיה רווחית, ונוכל 

 להסתייע ברווחים לכיסוי הגרעון השנה.
 

 :הוחלט
 

12-16-5 
לאשר את ההסכם המוגש לקבלת שירותים מעמותת 

, כולל נספח א', בהסתייגות שהציגה 2017ן" בשנת "ארנו
 היועצת המשפטית.

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 :2016ביצוע קרן לעבודות פיתוח  .6
 

יוצג במסגרת הצגת התב"רים, כהסבר לשימוש בכספי קרן הביצוע  שמעון:
 הקרן למימון תב"רים.

 
 :שונות .7
 

 רכישת כלי רכב (1
 

לרבש"צ יכיני ולמחלקת  -רכוש מדובר בשני כלי רכב שיש ל אלעד:
 התברואה.

לא היו  בי למכירת הרכב של מחלקת התברואה.יצא מכרז פומ 
יש המלצה של  ינים ולא הוגשו הצעות. לאור המצב,מתעני

 היועצת המשפטית לאשר התקשרות ללא מכרז.
 :הוחלט 
 

12-16-7/1 

ביצוע התמחרות לשני התקשרות ללא מכרז ולאשר  (1
 כלי הרכב.

שתתפות אם יש צורך בה –ב לרבש"צ יכיני לגבי רכ (2
הנושא יובא לאישור המועצה בהשלמת רכישת הרכב, 

 המליאה.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 שינוי במורשי חתימה חשבון ניהול תשלומי הורים יסודי (2

 
לאחר קליטתו של יואב גלבוצקי כעובד מועצה, אנו רוצים  עודד:

ורים ביסודי. כמו כן, להעביר אליו את זכות החתימה לתשלומי הה
 יש להסדיר את החלפת החותם מטעם פורום הורים.

 
 :הוחלט

 

12-16-7/2 

לאשר את שינוי מורשי החתימה בחשבון בנק לניהול 
 תשלומי ההורים בביה"ס היסודי "שער הנגב":

 יחליף את שרית קורן. 055308266 .יואב גלבוצקי, ת.ז
 .יחליף את לבנת קוץ 033207879 .ז.ת דותן דרור, 

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 נסיעות לחו"ל (3
 
אלון שוסטר, ראש המועצה, מוזמן לכנס של אורט עולמי, שיערך  .א

ימים והיא במימון מלא  4 ארךבמיאמי במהלך חודש ינואר. הנסיעה ת
 של המארגנים.

 
במסגרת פיתוח הקשרים עם המועצה האזורית קרלסרואה, סוכם על  .ב

שישים. בחודש ושיתופי פעולה בתחום הקערוץ חדש ללמידה  פתיחת
ימים לקידום הנושא. המשלחת כוללת  6-נו למאי תצא משלחת מטעמ

לוי, תמי -חיה ברדמן –את עודד פלוט, חנה טל, שולי הרן, ונציגות יחדיו 
הלוי וציפי מוצפי. עלויות הטיסה נחלקות בין המועצה, קרן במחלקת 

על פי . הוצאות האירוח כולן על חשבון המזמינים. הרווחה ועמותת יחדיו
הזמנת המארגנים, אלון שוסטר מוזמן לנאום בפני חברי המועצה 
בקרלסרואה. הוא יצטרף למשלחת ליומיים ומשם ימשיך לכנס של 

. הוצאות הנסיעה של אלון למדריד, כולל ימים( 4) אורט עולמי במדריד
 האירוח, מכוסות במלואן ע"י המזמינים. 

שיחולקו באופן יחסי בין ₪,  9,000עד  –אלה סה"כ הוצאה על נסיעות 
 הארגונים המשתתפים.

 
 :הוחלט

 

12-16-7/3 

מאשרים את נסיעתו של אלון שוסטר לכנס של  (1
אורט עולמי שיערך במיאמי במהלך חודש ינואר 

. כמו כן, מאשרים את טיסתו לכנס אורט 2017
 .2017עולמי במדריד במהלך חודש מאי 

אשרים את טיסתם של חברי המשלחת בתחום מ (2
לקרלסרואה.  2017הקשישים בחודש מאי 

המשלחת כוללת את אלון שוסטר, עודד פלוט, 
לוי, תמי הלוי וציפי -חנה טל, שולי הרן, חיה ברדמן

  מוצפי. 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 תב"רים (4
  

תב"רים שהסתיימו בעודף מועברים לקרן הפיתוח. מציג את  שמעון:
תב"רים לאישור. חלק מהתב"רים הם מתקציבי "צוק איתן" ה
(, שהגיעו ביומיים האחרונים ממשרד 2017החלטת ממשלה מס' )

 הפנים.
 

מבקש לתת לו אפשרות לבדוק אם ניתן לנצל את התב"ר  אריה:
 לשיקום בתי הקשישים ביכיני.

 
 מוכן להמתין שבוע ימים לבדיקת הנושא. שמעון:
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 הגדלה  
 

 מועדון נוער במפלסים מטרה: :2131תב"ר   
 ₪   351,000 סכום קודם:   
 קרן פיתוח -₪  9,566 סכום ההגדלה:   
 ₪ 360,566 סה"כ:   

 
שיפוצים במבנה תרבות לאומנות  מטרה: :1401תב"ר   

 בדורות
 ₪  1,413,155 סכום קודם:   
 קרן פיתוח -₪  19,394 סכום ההגדלה:   
 ₪  1,432,549 סה"כ:   
   
 שצ"פ –מפלסים  מטרה: :1516"ר תב  
 ₪  316,134 סכום קודם:   
 קרן פיתוח -₪  7,786 סכום ההגדלה:   
 ₪  323,920 סה"כ:   

 
 שיפוץ מגרש ספורט בקבוץ כפר עזה מטרה: :1533תב"ר   
 ₪  188,200 סכום קודם:   
 1569העברה מתב"ר  -₪  15,715 סכום ההגדלה:   
 ₪ 203,915 סה"כ:   

 
 תכנון כללי מטרה: :1575 תב"ר  
 ₪  113,068 סכום קודם:   
 קרן פיתוח -₪  50,000 סכום ההגדלה:   
 ₪ 163,068 סה"כ:   

 
 שיפוץ מבנה ציבור וספורט מטרה: :1615תב"ר   
 ₪  400,000 סכום קודם:   
 קרן פיתוח -₪  1,993 סכום ההגדלה:   
 ₪ 401,993 סה"כ:   
   
 ספורט בקבוץ גביםמגרש  מטרה: :1648תב"ר   
 ₪ 400,000 סכום קודם:   
 משרד הפנים -₪  350,000 סכום ההגדלה:   
 ₪ 750,000 סה"כ:   

 
 שיקום כביש ומדרכות בקבוץ רוחמה מטרה: :1654תב"ר   
 ₪  500,000 סכום קודם:   
 משרד הפנים -₪  250,000 סכום ההגדלה:   
 ₪  750,000 סה"כ:   

 
 מתקני פנאי ונופש ברוחמה מטרה: :1663תב"ר   
 ₪  500,000 סכום קודם:   
 קרן פיתוח -₪  893 סכום ההגדלה:   
 ₪      500,893 סה"כ:   
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 שצ"פ ומתקנים בדורות מטרה: :1665תב"ר   
 ₪ 100,000 סכום קודם:   
 קרן פיתוח דורות -₪  17,000 סכום ההגדלה:   
 ₪  117,000 סה"כ:   

 
 הקטנה  

 
 התקנת מדי מים ושיפור צנרת באיבים מטרה: :1479תב"ר   
 ₪  60,000 סכום קודם:   
 קרן שיקום מים -( ₪ 17,361) סכום ההקטנה:   
 ₪ 42,639 סה"כ:   

 
 שיפוץ מרכז שירות פסיכולוגי מטרה: :1511תב"ר   
 ₪ 470,000 סכום קודם:   
 מ. לשירות פסיכולוגי -( ₪ 328,220) סכום ההקטנה:   
 קרן פיתוח -( ₪ 77,424)    
 ₪  64,356 סה"כ:   

 
 שיקום בתי הקשישים ביכיני מטרה: :1517תב"ר   
 ₪  235,000 סכום קודם:   
 משרד השיכון -( ₪ 235,000) סכום ההקטנה:   
  0 סה"כ:   

 
 הלוואת פיתוח מטרה: :1569תב"ר   
 ₪  2,390,000 סכום קודם:   
 1533תב"ר העברה ל -( ₪ 15,715) סכום ההקטנה:   
 ₪ 2,374,285  סה"כ:   

 
 יח"ד בכפר עזה הרחבת הקבוץ מטרה: :1593תב"ר   
 ₪  2,977,200 סכום קודם:   
 משרד השיכון – (1,620,000) סכום ההקטנה:   
 ₪  1,357,200 סה"כ:   

 
 חדשים  

 
 יח"ד בכפר עזה הרחבת הקבוץ 12 מטרה: :1744תב"ר    

 השיכון משרד -₪  1,620,000 מימון:   
 ₪ 1,620,000 סה"כ:   

 
 מתקני ספורט ברוחמה מטרה: :1745תב"ר   
 משרד הפנים -₪  250,000 מימון:   
 ₪  250,000 סה"כ:   

 
 רכב שירות לתברואה מטרה: :1746תב"ר   
 משרד הפנים -₪  233,000 מימון:   
 ₪  233,000 סה"כ:   
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 קיםתיקון ליקויים במתקני משח מטרה: :1747תב"ר   
 משרד הפנים -₪  197,000 מימון:   
 ₪ 197,000 סה"כ:   

 
 תשתיות בשכונות ותיקות בקבוץ דורות מטרה: :1748תב"ר   
 משרד הפנים -₪  500,000 מימון:   
 ₪ 500,000 סה"כ:   

 
 חניות בקרית החינוך מטרה: :1749תב"ר   
 משרד הפנים -₪  380,000 מימון:   
 ₪ 380,000 סה"כ:   

 
 כביש פנימי ומדרכות בקרית החינוך מטרה: :1750תב"ר   
 משרד הפנים -₪  250,000 מימון:   
 ₪ 250,000 סה"כ:   

 
 שיקום כבישים בקבוץ אור הנר מטרה: :1751תב"ר   
 משרד הפנים -₪  950,000 מימון:   
 ₪      950,000 סה"כ:   

 
 הקטנה והגדלה  

 
 ור חילמועדון בקבוץ בר מטרה: :1707תב"ר   
 ₪ 400,000 סכום קודם:   
 1714העברה לתב"ר  -( ₪ 150,000) סכום ההקטנה:   
 משרד הפנים -₪  490,000 סכום ההגדלה:   
 ₪  740,000 סה"כ:   

 
 גן ילדים חדש בברור חיל מטרה: :1714תב"ר   
 ₪  865,136 סכום קודם:   
 ברור חיל -( ₪ 150,000) סכום ההקטנה:   
 0717העברה מתב"ר  -₪  150,000 לה:סכום ההגד   
 ₪   865,136 סה"כ:   
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חלקם נסגרו במהלך השנה וחלקם ) 2016תב"רים שהסתיימו/מסתיימים בעודף בשנת 
 (כעת

 
 ₪  1,723.83 כבישים, דרכים ותאורה בנחל עוז בסך: -  1440תב"ר 
 ₪  1,680 הטמנת קו חשמל עוטף בנחל עוז בסך: - 1576תב"ר 
 ₪  17,551,20 פיתוח וגינון כניסות לישובים בסך: - 1587תב"ר 
 ₪  39,206 איבים הסדרת תאורה בסך: - 1588תב"ר 
 ₪  99,856 בסך: 4דרך בטחון לכביש  - 1594תב"ר 
 ₪  8,844.80 שדרות בסך:-קו ביוב איבים - 1574תב"ר 
 ₪  41,479.31 החלפת אסבסט בסך: - 1555תב"ר 
 ₪  363,572.57 :הלוואת פיתוח בסך - 1402תב"ר 
  בוצע ע"י חברת נתיבי ישראל.הערה: פרויקט כביש גישה לאור הנר 
 
 

 הוחלט:
 

 
 .אושר פה אחד

 
 

    
 רשם: עודד פלוט 

                                
                              
                                  
                 
                                   

                                    
 

                     
 עודד פלוט                                                               אלון שוסטר   

 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   
 

 
 

 

 לאשר את התב"רים 12-16-7/4
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