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 "ה טבת תשע"זכ
  2017ינואר  23

 1-1 –)מליאה( 
 

 1/17סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 22.1.17מיום 

 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אלון שוסטר :נוכחים
 נציג ארז - יצחק אמיתי )חקל'ה( 
 נציג רוחמה - ליאור ניסקי 
 נציג גבים - איציק חסון 
 נציג כפר עזה - אופיר ליבשטיין 
 נציג ברור חיל - סי קרןיו 
 נציגת ניר עם - בטי גברי 
   

 נציג מפלסים - איתן כביר :חסרים
 נציג אור הנר - עדו ביידר 
 נציג נחל עוז - לארי טרנטו 
 נציג יכיני - אריה רייבי 
 נציג דורות 

 
 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה

 
 מנכ"ל המועצה - עודד פלוט

 גזבר המועצה - שמעון קרן צבי
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 :סדר היום

 
 .28.12.16מיום   12/16אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 אישור סופי. – 2016-2017תקציב  .2

 
 .2017אישור קרן תקציב פיתוח  .3

 
 .2017אישור תקציב פיתוח מותנה  .4

 
 שונות. .5

 
 :פירוט הסעיפים

 
 :28.12.16מיום   12/16אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .קול אושר ללא מתנגדיםהפרוטו

 
 :אישור סופי – 2017-2016תקציב  .2

 
הוגדלה )מצ"ב(. הרזרבה  2017, 2016מציג את השינויים הנדרשים בתקציבי  שמעון:

נוסף  2016להכנסות  .ת לגבי מענק הבטחון ומענק האיזוןבשל אי ודאו
ונרשם   7להעברה לשדרות מתוך הארנונה של מול 2015-הסכום שיועד ב

ה לאחר שהובהר על ידי משרד כספי כהוצאות לשלם. השינוי נעשבדוח ה
במסגרת הוועדה  2017-שפניית שער הנגב לחלוקת הכנסות תידון ב הפנים

  הגיאוגרפית ולא תהיה התחשבנות בגין שנים קודמות.
 )מצ"ב(. 2016-2017מציג את מסגרת התקציב המעודכנת לשנת  

 
 :הוחלט

 

1-17-2 

 אש"ח. 117,240 בסך 2016לשנת לאשר את עדכון תקציב  .1
 בסך 2017לאשר את תקציב המועצה לשנת  .2

 אש"ח.  1,393כולל תקציב מותנה בסך  ,אש"ח 117,100
   

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :2017אישור קרן תקציב פיתוח  .3

 
 . 2017מציג את פירוט התקציב הרגיל )חלק פיתוח( לשנת  שמעון:

 
 :הוחלט

 

 .2017 ת הפיתוח לשנתאת תקציב קרנולאשר  1-17-3

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 :2017אישור תקציב פיתוח מותנה  .4
 

, זוהי מסגרת כללית, כל 2017המותנה לשנת תוח ימציג את תקציב הפ שמעון:
 תב"ר יובא לאישור בנפרד.

קרן הפיתוח של המועצה קטנה יחסית, בשל ערך הקרקע הנמוך.  
( שטרם ביכיני)וולטאי -וטופהמתקן מפרויקט הנובע  חלק מההכנסות 

 .אושר סופית
 

 :הוחלט
 

1-17-4 
בהיקף של  2017לאשר תקציב פיתוח מותנה לשנת 

 .אש"ח 65,950

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :שונות .5
 

 משרות (1
 

 משרות נדרשות, עם המלצה של ועדת ההנהלה: 2מציג  עודד:
 

 ת המחלקה לגיוס משאבים/מנהל 
בחודש אפריל. היא הועסקה ע"י ורדה גולדשטיין פורשת לגמלאות 

עמותת "ארנון". מוצע להגדיר לתפקיד חצי משרה, בהעסקה ע"י 
יתכן שהתאגידים ירצו לקבל שירותים מגורמים נוספים, אך זה  המועצה.

 יהיה מתקציביהם.
 

 רכז/ת מעורבות חברתית במרכז צעירים 
ש המשרד לשוויון חברתי מממן משרה + תקציב פעילות מול מצ'ינג נדר

אש"ח. יתכן שנוכל לכסות זאת באופן מלא או חלקי מכספים  50בהיקף 
 דייגו או באמצעות התייעלות במתנ"ס.-מסן

 
 :הוחלט

 

1-17-5/1 

לאשר יציאה למכרז לתפקיד מנהל/ת המחלקה לגיוס  .1
 משרה. 1/2משאבים בהיקף 

אש"ח כמצ'ינג למשרת  50לשריין בתקציב הרזרבה  .2
 רכז/ת מעורבות חברתית במרכז צעירים.

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 עדכון –ועדת גבלות שדרות/שער הנגב  (2
 

עיריית שדרות פנתה למשרד הפנים להקים ועדת גבולות בין שדרות  אלון:
ווי לשער הנגב. מציג את הערכות המועצה אל מול המהלך, בלי

מדגיש את המחויבות של שער הנגב להתפתחות של  אנשי מקצוע.
שדרות, במקביל לצורך לתת מענים לצרכים של המועצה ושל 

 הישובים.
 

חשוב שהמהלך ייעשה בתיאום מלא עם הישובים שמדובר בשטחים  בטי:
 שלהם.

 
מבקש להעביר את החומר לחברי המליאה ולערב אותם בתהליכי  אופיר:

 ת.קבלת ההחלטו
 

הרלוונטיים יהיו שותפים  הישוביםאנו רק בתחילת הדרך. המליאה ו אלון:
ובהמשך, פניית שדרות תועבר לחברי המליאה, מלאים בתהליך. 

 לאחר התארגנות, יועברו עדכונים נוספים.
 

  תב"רים (3
 

 :הנהקט
 

 השלמת מצ'ינג לתקציבי מדינה מטרה: :1711תב"ר 
 ₪  225,000 סכום קודם: 
 1752העברה לתב"ר  -( ₪ 27,000) נה:סכום ההקט 
 ₪  198,000 סה"כ: 
   

 הגדלה:
 

 הקמת בית ספר יסודי מטרה: :1666תב"ר 
 ₪   2,000,000 סכום קודם: 
 משרד החינוך -₪  5,079,620 סכום ההגדלה: 
 ₪  7,079,620 סה"כ: 

 
 :חדש

 
 שיקום דרך ותאורת בטחון באור הנר מטרה: :1729תב"ר 

 ₪  461,343,6 מימון: 
 ₪  1,343,646 סה"כ: 

 .שינוי סכום התב"ר 
 
 

 פרוגרמה אזורית חקלאית ליישובי המועצה מטרה: :1752תב"ר 
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר -₪  108,000 מימון: 
 1171העברה מתב"ר  -₪  27,000  
 ₪ 135,000 סה"כ: 
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 ביטול
 

 שביטול תב"ר ישן. נוצר תב"ר חד  ₪  80,000 ע"ס: :1626תב"ר 
 ביטול תב"ר ישן. נוצר תב"ר חדש ₪  100,000 ע"ס: :1633תב"ר 
 לא הועבר לאישור משרד הפנים.   ₪  30,000 ע"ס: :1634תב"ר 

 הכסף עבר לרכישת רכב.    
 .תב"ר ישן, לא הועבר לאישור משרד הפנים ₪  746,000 ע"ס: :1641תב"ר 

 כשיהיה תקציב חדש, יובא תב"ר חדש.    
 

 הוחלט:
 

 
 .אושר פה אחד

 

    
 רשם: עודד פלוט 

                                
                              
                   

 
 

                                    
 

                     
 עודד פלוט                                                               אלון שוסטר   

 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   
 

  
 

 

רים שהוצגו וכן את ביטול "המליאה מאשרת את התב 12-16-7/4
  רים בהתאם לרשימה שהוצגה."התב
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