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 "ב אדר תשע"זכ
  2017מרץ  20

 1-1 –)מליאה( 
 

 17/3סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 19.3.17מיום 

 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אלון שוסטר :נוכחים
 נציג ארז - יצחק אמיתי )חקל'ה( 
 נציג אור הנר - עדו ביידר 
 נציג גבים - איציק חסון 
 נציג כפר עזה - אופיר ליבשטיין 
 נציג רוחמה - ליאור ניסקי 
 נציג יכיני - ביאריה ריי 
 נציגת ניר עם - בטי גברי 
 נציג ברור חיל - יוסי קרן 
   

 נציג מפלסים - איתן כביר :חסרים
 נציג נחל עוז - לארי טרנטו 
 נציג דורות 

 
 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה

 
 מנכ"ל המועצה - עודד פלוט

 גזבר המועצה - שמעון קרן צבי
 מבקר פנים -  עלי דבסן

 קבוץ דורות - ניר בן אשר
 
 

 :סדר היום
 

 .23.2.17מיום   2/17אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 אשכול נגב מערבי .2
 

 .2017הלוואת פיתוח לשנת  .3
 

 שונות.  .4
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 :פירוט הסעיפים

 
 :23.2.17מיום   2/17אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .הסיכום אושר ללא מתנגדים

 
 :אשכול נגב מערבי .2

 : אורי פינטו, מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי.מוזמן
 

 .עדכונים כלליים לגבי האשכול (1
 

 מהות, מבנה, ערוצי פעילות. –מציג את האשכול  אורי:
 דגשים:

מייצר מרחב של הזדמנויות לכל  ניצול החיבורים והיתרון לגודל •
 אחת מהרשויות.

מודל האשכול נכשלו.  –מהלכי איחוד רשויות שבוצעו בעבר  •
 מייצר אלטרנטיבה הרבה יותר מוצלחת.

היתרונות המרכזיים: יעילות תקציבית, טיב שירות גבוה, יכולת  •
 אסטרטגית גדולה וקול חזק יותר מול המדינה והציבור.

ההצטרפות לאשכול  –הוולונטריות יש חשיבות רבה לעקרון  •
 נתונה לבחירת הרשות.

 השונים מהרשויות. גיםיגויות בדרהמבנה הארגוני משקף את הנצ •
 

בתחילת המהלך היתה הרבה סקפטיות והוא התחיל ברגל שמאל.  עודד:
חלה קפיצת עם הכניסה של אורי לתפקיד והרתמות המדינה 

 מדרגה, שיוצרת עבורנו הרבה הזדמנויות.
 

שימנעו יצירת "קופה ב'" ומינויים חשוב שיהיו מנגנוני בקרה,  ליאור:
 פוליטיים.

 
 מציג את מערכי הבקרה הפנימיים והחיצוניים. רי:או
 

המדינה קיבלה החלטה על שינוי כללי המשחק, ואנחנו צריכים  אופיר:
להתחבר לזה. אנחנו צריכים לזהות איפה זה משרת אותנו, ושם 

 להתקדם.
 

שאנו מזהים במערכת  יכול להיות חיובי, בתנאי שהחוליים הכיוון הזה בטי:
 לאשכול. השלטונות לא יחלחלו

 
 המהלך הזה הוא ביורוקרטיה מיותרת, שרק מנפחת את המנגנונים. יוסי:

 
יש חשיבות רבה לשותפות החברתית שנוצרת כאן. אם מצרפים לזה  אלון:

מדובר פה  –את המגמה שמובילה המדינה, המלווה במשאבים 
 בהזדמנות אמיתית.
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 התאגדות אשכול נגב מערבי כאיגוד ערים מסוג אשכול (2
 

בהתאם לתיקון חוק איגודי ערים )פרק אשכול רשויות מקומיות(,   י:אור

ניתנת האפשרות לרשויות אשכול נגב מערבי להגיש בקשה להקים 
את האשכול בהתאם למתכונת החדשה, כלומר איגוד ערים מסוג 

תיקון החוק נועד להסדיר את פעילות האשכול בעיקר  אשכול.
קרון הוולונטריות בהצטרפות בתחום סמכויות ומכרזים, תוך שימור ע

 ובהאצלת סמכויות ותפקידים כאמור בחוק.
לפי החוק, גם האשכולות שהוקמו בהתאם לנוהל משרד הפנים   

הישן כתאגיד עירוני, נדרשים להגיש בקשה חוזרת להקמת האשכול 
במתכונת החדשה )איגוד ערים מסוג אשכול(. הבקשה תובא 

חקירה ייעודית שתבחן את לאישור שר הפנים לאחר דיון בועדת 
 הבקשה בכפוף להסכמת הרשויות.

  
 :הוחלט

 

3-17-2/2 

יחד עם שאר רשויות האשכול שלהלן: אופקים,  שער הנגב,  
 ,, נתיבות, רהט, שדות נגב, שדרותאשכול, בני שמעון, מרחבים

בבקשה למשרד הפנים לאסדרת והקמת אשכול נגב מערבי  פונה 
( לחוק 1)1ד17ויות בהתאם לסעיף כאיגוד ערים מסוג אשכול רש

 איגוד ערים )פרק אשכול רשויות מקומיות(.
 

 
 .1, נגד: 8בעד:  -אושר ברוב קולות 

 
 :בחירת נציגת ציבור לדירקטוריון (3

 
רעות וקס, שהיתה נציגת ציבור מטעם המועצה בדירקטוריון של  עודד:

, הודיעה על סיום תפקידה. מוצע לבחור במקומה את להאשכו
בת מפלסים, המשמשת שנים רבות מנהלת ה מילנר, תושקמיל

 היחידה למעורבות חברתית במכללת ספיר.
 

 :הוחלט
 

2-17-2/3 

המליאה מאשרת את מינויה של קמילה מילנר כנציגת ציבור 
 מטעם שער הנגב באשכול רשויות נגב מערבי.

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 :2017תוח לשנת הלוואת פי .3
 לחברי המליאה מבעוד מועד()חומר רקע הועבר 

 
, שנדונה 2017מציג את הרכב הלוואת הפיתוח המוצעת לשנת  שמעון:

 ₪.מיליון  5 –ואושרה בועדת ההנהלה. ההיקף ההלוואה 
 :סעיפים מרכזיים 
₪ מיליון  4-לבי"ס יסודי החדש )הגדלה ל₪ מיליון  2תוספת  •

 השתתפות המועצה(.
 אש"ח. 750מצ'ינג לגני ילדים ומעונות בסך  •
 ₪.מצ'ינג לתקציבי משינה שונים בסך מיליון  •
בשלב זה מגיעות במסגרת תקציבי הפיתוח,  –השקעות בישובים  •

 עד שתהיה התבהרות לגבי מענק האיזון.
 

 מציג את התוכנית השנתית לשיפוצים והשקעות במבני המועצה. עודד:
 

 מבקש לבדוק את מצב המבנה המשמש את עובדי התברואה. אריה:
 

 מציג את תנאי ההלוואה. ון:שמע
 

 :הוחלט
 

3-17-3 

לאשר למועצה האזורית שער הנגב לקיחת הלוואה  (1
אחת או יותר לצרכי פיתוח בסכום מצטבר שלא יעלה 

 ₪. על חמישה מיליון 
 ההלוואות יילקחו מבנק לאומי או מבנק דקסיה. (2
שנים באחד או  10-ת תהיינה לההלוואה או ההלוואו (3

 יותר מהמסלולים הבאים:
 .P-0.2%ריבית פריים שלא תעלה על  
 אחוז. 2.82ריבית קבועה שלא תעלה על  
 אחוז. 1.8ריבית צמודה שלא תעלה על  

להסמיך את מורשי החתימה בשם המועצה לחתום  (4
על כל המסמכים הבנקאיים שיידרשו לצורך לקיחת 

 הלוואות אלה.
עבד לצורך קבלת ההלוואות הכנסות לאשר לש (5

עצמיות של המועצה עד לסכום ההלוואות, ולהסמיך 
את מורשי החתימה בשם המועצה לחתום על כל 

 המסמכים שיידרשו לצורך כך.

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 :שונות .4
 
 ניר בן אשר –מינוי נציג דורות במועצה  (1

 
לאחר רתו במועצה. עקב חשש לניגוד עניינים, ניר התפטר מחב עודד:

שהוסר החשש, קבוץ דורות בחר שוב בניר לתפקיד עפ"י הנוהל 
ניר יתמנה לחבר בכל הועדות בהן היה חבר טרם  דרש.נה

 .התפטרותו
 

 .עדכון –סקר אתרים לשימור במועצה ובישובים  (2
 

המועצה לשימור אתרים מקדמת סקר כולל של האתרים לשימור  עודד:
ועצה הוא חיים חרמוני. המלצות במועצה. איש הקשר מטעם המ

 יובאו לאישור המליאה.ומסקנות הסוקרים 
 

מבקש שחיים חרמוני יידע את חברי המליאה על הפגישות  אופיר:
 בישובים.

 
 ועדה מקצועית לחוק עזר לשילוט (3

 
 הוחלט

 

2-17-4/3 
 לחוק עזר לשילוט: המקצועית לאשר את הרכב הועדה 

 אלעד חורב, רחמים גוזי, עודד פלוט )יו"ר(, דניאל סנרמן, 
 עדי מאירי.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 הסבת חוזים (4

 
המועצה הגישה באמצעות אשכול נגב מערבי בקשה לקבלת  שמעון:

הבקשה . וולטאית-תפות בהקמת המערכת הפוטומענק השת
אושרה. המשרד לאיכות הסביבה מתנה את העברת המענק 

בי. הסבה זו דורשת בהסבת החוזים לטובת אשכול רשויות נגב מער
לאשר הסכמת המועצה להסבת את אישור משרד הפנים. מבקש 

החוזים )התקשרות רשויות נגב מערבי עם הזוכים בהליך הבחירה 
 של המועצה(.

 
 הוחלט

 

2-17-4/4 
וולטאית -לאשר הסבת החוזים בנושא הקמת המערכת הפוטו
 .לאשכול רשויות נגב מערבי, ככל שההסבה תידרש

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 תב"רים  (5
 

 :הגדלה
 

 הקמת בית ספר יסודי מטרה: :1666תב"ר 
 ₪  7,079,620 סכום קודם: 
 הלוואת פיתוח -₪  2,000,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  9,079,620 סה"כ: 

 
 הוספת כיתת גן ברוחמה מטרה: :1706תב"ר 

 ₪  865,136 סכום קודם: 
 1713מתב"ר  העברה -₪  200,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  1,065,136 סה"כ: 

 
 גן ילדים חדש בברור חיל מטרה: :1714תב"ר 

 ₪  865,136 סכום קודם: 
 1713העברה מתב"ר  -₪  200,000  
 ₪ 1,065,136 סה"כ: 

 
 ללקוי שמיעההנגשת כיתות  מטרה: :1721תב"ר  

 ₪  90,000 סכום קודם: 
 משרד החינוך -₪  30,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  120,000 סה"כ: 

 
 :הקטנה

 
 מצ'ינג לגני ילדים ומוסדות חינוך לגיל הרך מטרה: :1713תב"ר 

 בישובים  
 ₪  500,000 סכום קודם: 
 1706העברה לתב"ר  -( ₪ 200,000) סכום ההקטנה: 
 1714העברה לתב"ר  -( ₪ 200,000)  
 ₪  100,000 סה"כ: 

 חדשים
 

 שיפוצים במבנה המועצה מטרה: :1760תב"ר 
 הלוואת פיתוח -₪  300,000 ן:מימו 
 ₪  300,000 סה"כ: 

 
 מחשוב והצטיידות מטרה: :1761תב"ר 

 הלוואת פיתוח -₪  150,000 מימון: 
 ₪ 150,000 סה"כ: 

 
 מצ'ינג לתקציבי מדינה ואחרים מטרה: :1762תב"ר 

 הלוואת פיתוח -₪  1,000,000 מימון: 
 ₪  1,000,000 סה"כ: 
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 ארנונהמדידות  מטרה: :1763תב"ר 
 הלוואת פיתוח -₪  200,000 מימון: 
 ₪ 200,000 סה"כ: 

 
 מצ'ינג לגני ילדים ומעונות בישובים מטרה: :1764תב"ר 

 הלוואת פיתוח -₪  750,000 מימון: 
 ₪  750,000 סה"כ: 

 
 השקעות בישובים מטרה: :1765תב"ר 

 הלוואת פיתוח -₪  600,000 מימון: 
 ₪  600,000 סה"כ: 

 
 יח"ד + הסדרה ק. 500-תב"ע הרחבה ל מטרה: :1766תב"ר  

  מפלסים   
 משרד השיכון -₪  3,010,659 מימון: 
 ₪   3,010,659 סה"כ: 

  
   

 הוחלט:
 

 
 .אושר פה אחד

 

 רשם: עודד פלוט 
                    

                                    
 

                     
    

 עודד פלוט                                                               אלון שוסטר
 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   

 
                    

                                    
 

 
 
 

 

 המליאה מאשרת את התב"רים שהוצגו.  3-17-4/5
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