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 כ"ג טבת תש"פ 
 2020ינואר  20

 1-1 –)מליאה( 
 

 20-2סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 19.1.20מיום 

  
 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אופיר ליבשטיין  :נוכחים

 נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה  - יוסי קרן 
 נציג גבים - ירון להב 
 נציגת כפר עזה  - מירה שטהל  
 נציגת ארז  - אורנה נעים  
 נציגת יכיני - מורן חג'בי 
 נציג מפלסים  - דוד בן ברון                   
 נציגת ניר עם  - דנה מזרחי בראודה  
  דורות - ניר בן אשר  

 
 נציגת נחל עוז  - צ'ריעדי גן אל  : חסרים

 נציג אור הנר  - אדי פולנסקי  
 נציגת רוחמה  - הדר שריד 

 
 : קבועים נוכחים במליאהמשקיפים  

 
 מנכ"לית המועצה  - לילך שיינגורטן
 גזבר המועצה  - שמעון קרן צבי 

 
 

 : סדר היום
 
 . 5.1.20מיום  1/20אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 
 עדכונים.  .2

 
 )חומר רקע מצ"ב(.  2020תקציב כח אדם ומשרות לשנת  .3

 
 הסכם בין המועצה למתנ"ס )חומר רקע מצ"ב(.  .4

 
 תקציב מותנה שנדרש לצורך הגשת קולות קוראים )חומר רקע מצ"ב(.עדכון  .5

 
לקיחת הלוואה מקרן פיתוח למימון ביניים לתשלומי ספקים, עקב עיכוב בכספי   .6

 מדינה.  
 

 שונות.  .7
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 :פירוט הסעיפים
 

 :5.1.20מיום  1/20אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 . אושר ללא מתנגדים 1/20סיכום ישיבת מליאה מס' 
 

 : עדכונים .2
 

אנחנו נמצאים בסוף תהליך של קבלת עובדת   –  מנהלת מחלקת תרבות אופיר: 
לקראת סוף   , נפרסם את שם הזוכהחדשה כמנהלת מחלקת תרבות

 . מברך את חזי בוצר בברכת החלמה מהירה.השבוע 
מכרז ראשון לא נמצאו   – מנכ"ל/ית לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים 

 ועדת בחינה. תאומה מועמדים. יצאנו למכרז שני 
 יצאנו בפרסום למשרת מנכ"ל.  – החברה לפיתוח שער הנגב 
. יצאנו למכרז נוסף  מועמדיםבמכרז ראשון לא נמצאו  – ניהול מש"א  

 תואמה ועדת בחינה. 
שנה לשער   70בסימן פתיחת חגיגות  אנו נערכים לצעדה  –  דרום אדום  

 . 7.2.20-לכל ילדי ביה"ס היסודי בהנגב, 
בתקופה האחרונה יש עלייה במספר הבלונים עם חומרי   – מצב בטחוני 

 נפץ. לא ברור לאן אנו הולכים. 
הגענו למצב בהיר לגבי סטטוס של כל הפרויקטים   – פרויקטים הנדסיים 

 שקיימים בישובים ובכלל המועצה. 
חסרים: ברור חיל,    .בישוביםנוספים  מפגשים  התקיימו    –   מפגשים בישובים 

 כפר עזה ורוחמה. 
חשוב לכם שנגיע,  שבכל אירוע שמתקיים בישובים ו – אירועים בישובים 

 בבקשה תעדכנו אותנו. 
ביום שישי האחרון התקיים כנס   – שותפות ושיתופים הקהילה-כנס ועדים 

 : יכיני, גבים, אור הנר וברור חיל. בקוביית רוטשילד   להנהלות הישובים
 

בחינוך   עסקנו –ביצענו פעילות על שותפויות  במסגרת הכנס בקוביה  מורן: 
 חברתי. היה מצוין. 

 
. אנו מזמנים את חברי  11-12.3.20-אצלנו בתתארח משלחת מקרלסרוהה  אופיר:

הודעות יומן יועברו לחברי   . ומינגלינגלארוחת ערב   11.3.20-אה בהמלי
 המליאה לאחר שיתגבש סדר היום. 

 
מתלוננים דרך מוקד המועצה או בפניה    –מעדכן על נוהל כלבים משוטטים   דוד: 

. בנוסף, ישנה אפשרות להגיש  מצויןעובד  - ישירה לאגף המוניציפלי 
 תלונה אנונימית.  

 
לא ניתן לנשום. יש הרבה קמיני עץ שפוגעים בבריאות. אנחנו   – קמיני עץ  דנה: 

 גרים באזור ירוק. חושבת שצריך להתייחס לנושא. 
 

 התייחסות לקמיני עץ. יש גם  בחוקי עזר האחרונים דוד: 
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אנו ממתינים לאישור משרד הפנים לחוקי העזר. נעלה את הנושא כשנקבל   אופיר:
 אישור של משרד הפנים. 

 
   : 2020תקציב כח אדם ומשרות לשנת   .3

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה(. 
 

- . היה צורך בעלייה של כ2020אדם ומשרות לשנת  מציג את תקציב כח  אופיר:
. תקציב השכר המוצג זהה  , בשל פרישת עובדים וכניסתם של חדשים2%

 שאושר במליאה.  2020 לתקציב
 

 כל מה שלא תוקצב, יצטרך להגיע לאישור המליאה עם עדכון תקציב.  שמעון: 
 

 :   הוחלט      
 

 אש"ח.   43.071אדם משרות  בסך:   ח מאשרים את תקציב כ 2-20-3

 
 . אושר ללא מתנגדים 

 
 :הסכם בין המועצה למתנ"ס .4

 
המערכת ההסכמית עם המתנ"ס   ,מאחר שהמתנ"ס איננו חברה עירונית שמעון: 

בכל הרשויות   המצבמהתקשרות במכרז. זה  תקנת פטורעל  מבוססת 
)מצ"ב הסכם, נספח א' וחוות דעת   הקשורות עם החברה למתנ"סים

 משפטית(. 
 

מאחר שהנהלת המתנ"ס פועלת שנים, יש צורך לחדש את הנציגות של   יוסי: 
 הישובים בהנהלה. 

 
 :   הוחלט      

 

2-20-4 
אישור סופי    -הסכם בין המועצה למתנ"ס מאושר עקרונית  (1

 במליאה הבאה. 
 ציגי הישובים בהנהלת המתנ"ס. לחדש את נ (2

 
 . אושר ללא מתנגדים 

 
   עדכון תקציב מותנה שנדרש לצורך הגשת קולות קוראים .5

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה(. 
 

קולות  שלושה הגשת   מציג את עדכון תקציב מותנה שנדרש לצורך שמעון: 
לרשות לפיתוח הנגב המחייבים להציג בתקציב את המקורות   קוראים

והשימושים. העדכון הוא בתקציב המותנה, ככל שנזכה באחד או יותר  
 .  מהקולות הקוראים נעדכן את התקציב הרגיל 

 
חושב שברגע שאין למועצה תקציב למצ'ניג, צריך לאפשר לישובים לשלם   דוד: 

 על מנת לא לפספס את ההזדמנות.   את המצ'ינג
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  – לא הייתה סיטואציה בה היה צורך במצ'ינג ולא הגשנו את הקול קורא  אופיר:

 אנו מגישים את כל הקולות קוראים.  
 

 :   הוחלט      
 

2-20-5 
מאשרים עדכון תקציב המותנה, סך התקציב המותנה הוא  

1,422,000  .₪ 

 
 . אושר ללא מתנגדים 

 
הלוואה מקרן פיתוח למימון ביניים לתשלומי ספקים, עקב עיכוב  לקיחת  .6

 : בכספי מדינה
 

מציג את הצורך בלקיחת הלוואה מקרן פיתוח למימון ביניים לתשלומי     שמעון:
עקב עיכוב בתשלומי מדינה, אנו צריכים לשלם את התשלומים    –ספקים  

בכל   לתשלומים אלו.לספקים. הצעתו לקחת הלוואה למימון ביניים 
 מקרה הליך זה דורש אישור משרד הפנים. 

 
שימו לב, כמה חשוב שהנהלת המועצה קיבלה החלטה שלא להתחיל   אופיר:

 את שלב ג' בבי"ס טרם קבלת התקציב. 
 

 :   הוחלט      
 

2-20-6 
מאשרים לקיחת הלוואה בסך של עד מיליון וחצי ₪ למימון ביניים  

 לתשלומי ספקים. 

 
 . אושר ללא מתנגדים 

 
 : שונות .7

 
   פרוטוקול ועדת תרומות (1

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה(. 
 

ומת שתי  רהקרן לידידות הודיעה למועצה שניתן אישור עקרוני לת אופיר:
מגוניות, שיוצבו האחת בבריכת השחייה בארז והשניה בבית העם  

 ביכיני. 
 

 :   הוחלט      
 

2-20-7/1 
בפניה שהובא בפניה פרוטוקול ועדת תרומות מליאת המועצה רשמה  

 12.1.20מיום 
 

 
 . אושר ללא מתנגדים 
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 תב"רים  (2

 
 : יםחדש

 
 תכנון מעונות יום בשדרות וביישובי עוטף עזה  מטרה:  : 1882תב"ר 

 משרד העבודה והרווחה  -₪  270,000 מימון:   
 ₪  270,000 סה"כ:   

 
 גבים יח"ד בקבוץ  18-תשתיות ל מטרה:  : 1883תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  1,004,250 מימון:   
 השתתפות קבוץ גבים   -₪  2,204,000   
 ₪   3,208,250 סה"כ:   

 
 : הגדלה

 
 בניית מרכז ספורט, תרבות וצעירים מטרה:  : 1849תב"ר 

 משרד לפיתוח הפריפריה   -₪  1,000,000 סכום קודם:  
 דייגו-סן -₪  19,150,200  
 משרד השיכון  -₪  1,110,000 סכום ההגדלה:  
 ₪   21,260,200 סה"כ:  

 
 עיצוב חזות מוסדות חינוך חצר לימודית מטרה:  : 1855תב"ר 

 משרד החינוך -₪  247,000 סכום קודם:  
 מלוות  -₪  200,000  
 משרד החינוך  -₪  53,000 סכום ההגדלה:  
  ש"ח   500,000 סה"כ:  

 
 

 
 רשמה: לילך שיינגורטן  

                         

    
 

 לילך שיינגורטן                                                              אופיר ליבשטיין 
מנכ"ל המועצה                     ראש המועצה  
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