פרוטוקול מליאה מס' 234102/
מיום 24214102/
נוכחים:
ילין חיים,יפרח מאיר,אהרון אלי,קראוניק סיגל,דבורי אייל,צמח דורון,גליקסר שלמה,
משה טל,ספקטור שמואל ,קליין זהבה ,ווקרט פליקס,אור מוטי ,קסטרשטיין
אברהם,מרציאנו דוד ,וילר דני,וולז'ני בני,רובין השי ,פביאן סיגל ,חנצ'ס יחזקאל,פזיק
דני,שנהר אליעזר ,ראובן פרידמן ,שמעיה אליהו ,אלמסי ארז ,המאירי חיים,רן גויטע,
אילני שלמה ,פלטין אלי וקובי רביבו.
חסרים:
לייבוביץ סטלה,גרין סילביה,אוזן אליהו,אגרוביץ אייל ,שטרן שלמה,הפטל גד ,גל נועם.
מתנצלים:
רבקה בן ארי ,יפה בוקובזה.
נוכחים קבועים:
כבי שקולניק – גזברית.
מורדי ביטון -מזכיר המועצה.
יעל אלמקייס -מנהלת הלשכה.
על סדר היום:
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מליאה.
 .3ועדים מקומיים.
 .4עדכון חברי מליאה.
 .5אישור תבר"ים.
 .6אישור מסגרת אשראי לשנת .2115
 .7אישור מסגרת תברים לשנת  - 2115תקציב פיתוח.
 .8אישור הקצאות ע"פ המלצת וועדת הקצאות לשנת .2114
 .9אישור הרכב הועדה לנגע בסמים.
 .11אישור הרכב הועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור וחללי מערכות ישראל תושבי המועצה.
 .11אישור הרכב הועדה לקביעת שמות למקומות ציבוריים.
 .12אישור בעלי זכות חתימה לביה"ס נופי הבשור.
 .13הצגת דוח הביקורת לשנת  2113ותשובת המועצה לדוח.
 .14הוספת סעיף נוסף לסדר היום התקשרות המועצה עם קק"ל.
 .15התקשרות המועצה עם קק"ל בפטור ממכרז לשיקום דרכים חקלאיות ביטחוניות.
 .16הצגת תקציב אגף שירותים חברתיים  -תמר אורבך.
 .17הצגת תקציב אגף החינוך  -יעל אדר.
 .18הצגת תקציב אגף ההנדסה  -מוטי לבאן.
 .19הצגת תקציב אגף אסטרטגי  -בעז קרצמר.

 42מידע -חיים ילין:
אין מידע.
 41אישור פרוטוקול מליאה -מורדי:
האישור נדחה למליאה הבאה.
 43ועדים מקומיים -מורדי:
האצלת סמכויות ועד מקומי כיסופים לשנת :1022
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר האצלת סמכויות ועד מקומי כיסופים לשנת
המצ"ב.

2015

החלטה מס' :2-4/-234102/

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת הסמכויות לוועד
מקומי כיסופים לשנת  2115המצ"ב.
א .תקציב ועד מקומי כיסופים לשנת :1022
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי כיסופים לשנת  2115על סך
 ₪ 1,115,111ללא צו מיסים.
החלטה מס' :2-42-234102/

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי
כיסופים לשנת  2115על סך  ₪ 1,115,111ללא צו מיסים.
 4/עדכון חברי מליאה -מורדי:
אין עדכונים.

 42אישור תב"רים -כבי:
כבי מציגה לחברי המליאה את רשימת התב"רים המצ"ב ,אישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר
בנפרד.
מס' ישוב

הפרוייקט

 570מועצה מיגוניות ליישובי
מוא"ז אשכול
 571מועצה אולם חוגים ממוגן

סכום ב ₪
שאושר
0

0

הסבר למליאה

מקורות
סה"כ
הגדלה הקטנה
מימון
ב₪-
 64מיגוניות בישובים שונים
 3,200,000 3,200,000התחייבות
קרן היסוד במועצה )1,500מש"ח +1,700
מש"ח =3,200מש"ח)
עוטף עזה משרד השיכון
4,300,000 4,300,000
(נגב גליל(

 516מועצה פרוייקטים קק"ל 19,194,583 1,424,583 17,770,000
במועצה
 149חלוצית
4

תשתיות שלב ב
חלוצית

התחייבות קק"ל
התחייבות התחייבות הישוב - 3,400,000
הישוב  )₪הגדלה ב )₪1,400,000
משרד השיכון ₪ - 1,670,800
קרן איכות הסביבה

3,670,800

1,400,000

5,070,800

139,028

41,343

180,371

70,000

48,714

118,714

קרן איכות הסביבה

250,000

82,000

332,000

70,000

50,000

120,000

 347ניר-עוז

מעון יום ניר עוז

50,000

-50,000

0

התחייבות משרד הבינוי והשיכון -
הישוב  ₪250,000התחייבות הישוב
₪82,000
מפעל הפיס לאחד תבר  349+347ישוב
ביקש להעביר תקציב מעון יום
לטובת שיפוץ המרפאה
מפעל הפיס ביטול תבר ,איחוד עם תבר349

 236מועצה

שיפוץ מבנה
קמפוס מבטחים

450,000

-157,660

292,340

מפעל הפיס יתרת תבר  236הועברה לתבר
230

 230מועצה

גינה ציבורית -
קמפוס נוער
מבטחים
גן ילדים צוחר

210,000

164,235

374,235

מפעל הפיס עבודות מסביב למעון יום...

75,000

90,000

165,000

מפעל הפיס הגדלת תבר להשלמת עבודות
בגן

תוכנית אב
 302מועצה
להפרדת פסולת
לשני זרמים
במועצה
 303מועצה תוכנית אב לפסולת
במועצה
שצ"פ( שטח
 391שדי
אברהם ציבורי פתוח )
בשדי אברהם
 349ניר-עוז שיפוץ המרפאה
בניר עוז

 452צוחר

סה"כ:

33,348,043 10,593,215 22,754,828

החלטה מס' :2-49-234102/

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את רשימת התב"רים המצ"ב אישור
אישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.

 49אישור מסגרת אשראי לשנת  -1022כבי:
כמידי שנה אנו נדרשים לאשר מסגרת אשראי בבנקים.
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את מסגרת האשראי בבנק דקסיה בסך  2.5מיליון ,₪
בבנק הפועלים בסך  3מיליון  ,₪וכן אישור שעבוד הכנסות שוטפות של המועצה לבנקים
לשם קבלת מסגרות האשראי.
החלטה מס' :2-47-234102/

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את אישור מסגרת אשראי לשנת
 2115בנק דקסיה  2.5מליון  , ₪בבנק הפועלים  3מיליון  ₪ואישור
שעבוד הכנסות השוטפות של המועצה לבנקים לקבלת מסגרות אשראי.
 47אישור מסגרת תב"רים לשנת  – 1022תקציבי פיתוח  -כבי:
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את הצעת תקציבי פיתוח לשנת  2115המצ"ב בסך כולל
של  91.1מיליון  ₪לפי הפרוט המצ"ב:
מליוני ש"ח הגורם המממן
מס' סעיף
משרד החינוך קרנות המועצה.
35.1
 .1תכנון ובניית בית ספר יסודי
משרד החינוך.
 .2הרחבת נופי הבשור בי"ס מקיף 8.1
עוטף עזה ,תרומות,משרדים שונים.
11.1
 .3מרכז חוגים ממוגן
משרד הכלכלה
4.0
מעונות יום בחבל שלום
4
משרד הביטחון.
3.1
 .5מרכז הפעלה בחירום
עטף עזה ,איגום משאבים.
7.1
 .6תחנת אוטובוסים ממוגנת
נגב גליל ומשרד השיכון.
1.5
 .7הרחבת הדיונה
רשות המים והביוב ,קרנות המועצה.
11.1
 .8מאגר למי קולחין
משרד התחבורה ומשרד הפנים.
1.5
 .9שדרוג וסימון כבישים
משרד השיכון (פרוגראמה)
4.1
 .11פיתוח ישובים שונים
החטיבה להתיישבות ומשרד השיכון.
4.1
 .11מבני ציבור בשלומית
איגום משאבים.
2.1
 .12דרך נופית הבשור הצפונית
סה"כ
4240
החלטה מס' :2-49-234102/

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הצעת תקציבי פיתוח לשנת
 2115על סך  91.1מיליון .₪

 49אישור הקצאות ע"פ המלצת וועדת הקצאות לשנת  -102/מורדי:
א 4ועדת ההקצאות ממליצה למליאה לאשר את הקצאות הבאות :מבנה בית הכנסת
ומגרש  , 412מבנה המזכירות והמקווה ומגרש  411וכן את מבנה מעון היום ומגרש
 415לחלוצית ארבע כפר שיתופי בע"מ (מושב נווה) לתקופה של  25שנים פחות
חודש וזאת בכפוף לחתימה על הסכם מסודר בין המועצה למושב ובכפוף לאישור שר
הפנים.
החלטה מס' :2-44-234102/

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הקצאות הבאות :מבנה בית
הכנסת ומגרש  , 412מבנה המזכירות והמקווה ומגרש  411וכן את מבנה
מעון היום ומגרש  415לחלוצית ארבע כפר שיתופי בע"מ (מושב נווה)
לתקופה של  25שנים פחות חודש וזאת בכפוף לחתימה על הסכם מסודר
בין המועצה למושב ובכפוף לאישור שר הפנים.

ב 4ועדת ההקצאות ממליצה למליאה לאשר את הקצאת חלק ממגרש  391בחלקה 58
בגודל של כ 15-דונם לתקופה של שנתיים בלבד ,בכפוף להחתמת הסכם מסודר בין
המועצה לתלמוד תורה.
החלטה מס' :2-200-234102/
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הקצאת חלק ממגרש  391בחלקה
 58בגודל של כ 15-דונם לתקופה של שנתיים בלבד ,בכפוף להחתמת הסכם
מסודר בין המועצה לתלמוד התורה.

ג 4ועדת ההקצאות ממליצה למליאה לאשר את הקצאת מגרש  391בגודל
של כ 16 -דונם בגוש  39111לעמותת מדרשת נצרים לצורך בניית מדרשה לבנות.
ההקצאה לתקופה של  25שנים פחות חודש וזאת בכפוף לחתימה על הסכם מסודר
בין המועצה לעמותה ובכפוף לאישור שר הפנים.
החלטה מס' :2-202-234102/

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הקצאת מגרש  391בגודל של כ-
 16דונם בגוש  39111לעמותת מדרשת נצרים לצורך בניית מדרשה לבנות.
ההקצאה לתקופה של  25שנים פחות חודש וזאת בכפוף לחתימה על הסכם
מסודר בין המועצה לעמותה ובכפוף לאישור שר הפנים.

 44אישור הרכב ועדה לנגע בסמים -מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את הרכב הועדה לנגע בסמים כדלהלן:
תמר אורבך -מנהלת אגף הרווחה ,יעל אדר -מנהלת אגף החינוך ,זמירה בן יוסף מנהלת
ביה"ס נופי הבשור ואלי פלטין -נציג המליאה.
החלטה מס' :2-201-234102/

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הרכב הועדה לנגע בסמים כדלהלן:
תמר אורבך -מנהלת אגף הרווחה ,יעל אדר -מנהלת אגף החינוך ,זמירה בן
יוסף  -מנהלת ביה"ס נופי הבשור ואלי פלטין -נציג המליאה.
 420אישור הרכב הועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור וחללי מערכות ישראל תושבי
המועצה -מורדי:
לפני כשנה הוקמה במועצה ועדה להקמת יד לבנים (בהמשך שונה השם לוועדה להנצחת
זכרם של נפגעי טרור וחללי מערכות ישראל) גייסנו את אושרה גבאי כפרויקטורית להקמת
אתר ההנצחה באשכול.
הועדה כללה את אבישי טבת  -מלווה משפחות נפגעי טרור ,עו"ס נועה מור ממחלקת
הרווחה ,ונציגי המשפחות השכולות באשכול.
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את הרכב הועדה כדלהלן:
נועם גל וחיים ילין  -נציגי המליאה ,אושרה גבאי ואייל ברימברם  -נציגי ציבור ,מלאכי יוסי,
מינקר מוניקה ולישצ'ינסקי נחום  -נציגי המשפחות השכולות.
החלטה מס' :2-203-234102/

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הרכב הועדה להנצחת זכרם של נפגעי
טרור וחללי מערכות ישראל תושבי המועצה כדלהלן:
נועם גל וחיים ילין  -נציגי המליאה ,אושרה גבאי ואייל ברימברם  -נציגי ציבור,
מלאכי יוסי ,מינקר מוניקה ולישצ'ינסקי נחום  -נציגי המשפחות השכולות.
 422אישור הרכב הועדה לקביעת שמות למקומות ציבוריים -מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את הרכב הועדה לקביעת שמות למקומות ציבוריים
כדלהלן :ורדה גלעדי מרעים  -נציג ציבור ,סמדר בלדיגה  -עובדת הרשות ואת קובי רביבו -
נציג המליאה.
החלטה מס' :2-20/-234102/

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את הרכב הועדה לקביעת שמות
למקומות ציבוריים כדלהלן :ורדה גלעדי מרעים  -נציג ציבור ,סמדר בלדיגה -
עובדת הרשות ואת קובי רביבו  -נציג המליאה.

 421אישור בעלי זכות חתימה לביה"ס נופי הבשור -מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את זמירה בן יוסף  -מנהלת בי"ס ,רחמים (רמי) זווילי
וגאולה ביטון כבעלי זכות חתימה לביה"ס נופי הבשור ,כך שחתימתה של זמירה בצירוף
חתימת רמי זווילי או גאולה ביטון תחייב את ביה"ס נופי הבשור4
החלטה מס' :2-202-234102/

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את זמירה בן יוסף ת.ז152271319 .
מנהלת ביה"ס נופי הבשור ,רחמים (רמי) זווילי ת.ז 159587824 .וגאולה
ביטון ת.ז 123831177 .כבעלי זכות חתימה לביה"ס נופי הבשור ,כך
שחתימתה של זמירה בצירוף חתימת רמי זווילי או גאולה ביטון תחייב את
ביה"ס נופי הבשור4
 423הצגת דוח הביקורת לשנת  1023ותשובת המועצה לדוח -מורדי:
נדב נווה מבקר המועצה עבר אירוע ואושפז בבית החולים והיום הועבר לשיקום בבית חולים
שיקומי באשדוד ,חברי המליאה מאחלים לנדב החלמה מהירה ובריאות איתנה .
כבי מפנה את תשומת ליבם של חברי המליאה לאי הגשת תקציב ועד מקומי של
 14ועדים בשנת .2113
כמו כן ,קיבלנו הערת מבקר בנושא  ,אבקש מחברי המליאה לדאוג כי הוועדים
יגישו את תקציב ועד מקומי לשנת  2115לאישור המליאה.
אנו נדאג לשלוח אליכם את רשימת הישובים שלא הגישו את תקציב ועד מקומי.
לאחר קבלת דווח ממצאי ביקורת לשנת  2113אשר נתקבל ממשרד הפנים ,התכנסה ועדת
ביקורת והגיבה על הערות המבקר ותיקון הליקויים.
דו"ח הביקורת לשנת  2113הוצג לחברי המליאה יחד עם תשובת המועצה ,נשאלו שאלות
ונערך דיון.
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תשובת המועצה לדוח הביקורת לשנת
 2113המצ"ב.
החלטה מס' :2-209-234102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תשובת המועצה לדוח
הביקורת לשנת  2113המצ"ב .

 42/הוספת סעיף נוסף לסדר היום התקשרות המועצה עם קק"ל -כבי:
כבי מבקשת מחברי המליאה אישור הוספת סעיף נוסף לסדר היום  ,התקשרות המועצה עם
קק"ל בפטור ממכרז לשיקום דרכים חקלאיות ביטחוניות.
החלטה מס' :2-207-234102/

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את הוספת סעיף נוסף לסדר היום,
התקשרות המועצה עם קק"ל בפטור ממכרז לשיקום דרכים חקלאיות
ביטחוניות.
 422התקשרות עם קק"ל בפטור ממכרז לשיקום דרכים חקלאיות ביטחוניות  -כבי:
במהלך צוק איתן בגזרת עוטף עזה נגרמו נזקים כבדים לתשתיות דרכים חקלאיות ביטחוניות.
סוכם עם משרד הביטחון כי  81%מעלות השיקום ימומן ע"י מס רכוש ו  21%ימומן ע"י
קק"ל כאשר קק"ל תבצע את עבודות השיקום (מצ"ב מכתב ממשרד הביטחון).
ההתקשרות עם קק"ל תהיה ע"י המועצות האזוריות שער הנגב ואשכול.
כבי מבקשת מהמליאה אישור להתקשרות המועצה עם קק"ל בפטור ממכרז לצורך ביצוע
עבודות שיקום דרכים חקלאיות ביטחוניות.
החלטה מס' :2-209-234102/

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את התקשרות המועצה עם קק"ל
בפטור ממכרז לצורך ביצוע עבודות שיקום דרכים חקלאיות ביטחוניות.

 429הצגת תקציב אגף שירותים חברתיים  -תמר אורבך:
תמר אורבך -מנהלת האגף הציגה לחברי המליאה את פעילות ותקציב אגף שירותים
חברתיים ,בתוספת מסקנות שהועלו לאחר צוק איתן.
בימים אלו נפתח קורס בנושא טיפול בנפגעי חרדה ,כדאי שיהיה נציג מכל ישוב זוהי עזרה
לנו בהתמודדות עם הישובים בשעת חירום.
ליטו :גאווה גדולה מאחל שתמשיכו לטפל בחלק החלש שלצערי הולך וגדל
באוכלוסייה .
דורון צמח :אני כמלווה בתכנית פעמונים רוצה לציין כי בהיכרותי עם המחלקה,
מציע יותר שיתופי פעולה.

 427הצגת תקציב אגף החינוך  -יעל אדר:
יעל אדר מנהלת האגף הציגה לחברי המליאה את פעילות ותקציב אגף החינוך.
מערכת החינוך נמצאת בשנת שיקום לאחר צוק איתן כנראה שייקח יותר משנה למערכת
החינוך להשתקם.
הועלתה סוגיית חצי משרה נוספת לגני ילדים תקניים.
דורון צמח :משבח את המחלקה ומבקש כי כל הגנים יקבלו חצי משרה לא רק גן
תיקני.
יעל אדר :ההחלטה לקבלת חצי משרה היא רק לגנים תקניים ( 35ילדים בגן).
 429הצגת תקציב אגף ההנדסה  -מוטי לבאן:
מוטי לבאן – מנהל האגף הציג לחברי המליאה את פעילות ותקציב אגף ההנדסה.
 424הצגת תקציב אגף אסטרטגי  -בעז קרצ'מר:
נדחה לישיבה הבאה.

רשמה:
יעל אלמקייס
מנהלת לשכה
אושר בתאריך74214102/:

אישר להפצה:
מרדכי ביטון
מזכיר מועצה
הפרוטוקול נחתם ע"י

