2019

מועצה אזורית שדות נגב
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 7

נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

דו"ח ראש המועצה
פיטורי מורים
נוהל הקצאת קרקע אישור פרוגרמה תבחינים ועקרונות
אישור טיסה
אישור העלאת דרגת הרשות (מסויגת)
עדכון תקציב
אישור תב"רים
שונות
אישור פרוטוקול מליאה 6

רשמה :נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה האזורית שדות נגב
טל' 08/9938902/3פקס9930807 :
E-mail: nurit@sdotnegev.org.il 08

1

סיכום דיון בנושא:
מליאת מועצה מס' 7
תאריך  :כ"ה באייר תשע"ט 30/05/19
מטרת הדיון :דיון והחלטות

רושמת הסיכום :אלי ו נורית
מסמכים לדיון :מסמך עדכון תקציב,
פרוטוקול מליאה  ,6רשימת מורים
לפיטורים ,פרוגרמה להקצאת קרקע
תבחינים ועקרונות.

משתתפים ה"ה :עידאן תמיר -יו"ר ,בצלאל בר-חי ,יהודה אלבז ,אורי כהן ,דרור מוגרבי.
עדי שקלאר ,ירמי חדרי  ,אסי אלמסי ,ירון הדר ,חיים שקלים ,רמי כהן ,רפי סגרון.
חסרים :עמוס ברט ,אלי הנגבי ,משה טויטו ,לירון סעד.
נוכחים  :מוטי אדרי -מנהל מח' חינוך ,נופר ישי -רו"ח ,דורון ציפילביץ -מנהל יח' אסטרטגית,
נורית כהן-חדד מזכירת המועצה

ישיבה זו מוקלטת והיא תעלה לאתר המועצה

החלטות
דו"ח ראש המועצה:
1
השבוע ערב להעלאת המודעות ערב למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים,
היה מרגש ומיוחד באופן יוצא מן הכלל.
היו לאחרונה הרבה טכסים ברמה גבוהה ,יום הזיכרון לשואה ,יום הזיכרון וטקס
שרים וזוכרים ,טקס יום העצמאות לילדים ואירועי יום העצמאות המועצתי ,הנוער פה
עושה הרבה דברים טובים ונותן נחת והרבה גאווה.
סבב בטחון – סוגיית פתיחת הלימודים.
גן בכפר מימון – סכנה במיגון הנוכחי.
דיון בוועדת הכספים של הכנסת בדבר פיצויים וסיוע לתושבים ולעסקים
בעוטף.
בי"ס לכדורגל -תודה לאסי על הדחיפה וההובלה בהבאת ביתר ירושלים.
מרכזי חוסן – אנו מבקשים להעלות את התקציב באופן משמעותי כך שיכלול בין היתר
גם טיפול מניעתי.
ועדה גאוגרפית -אבקש לציין לשבח את צחי המהנדס שעושה עבודה נפלאה .כמו כן
את דורון ,איילת ומוטי שהיו שותפים לדברים .אם נגיע להסכמות נביא את החלטה
למליאה.
אירועי תרבות לשבועות הקרובים -נשלח לוואצאפ
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פיטורי מורים – מוטי אדרי  ,מנהל מחלקת חינוך ,הסבר וסיבת הפיטורים או צמצום
השעות בהתאם לצורך ולמקרה .הקראת השמות ע"פ רשימה מצורפת.
נוהל הקצאת קרקע – ע"פ נוסח המצ"ב
ועדה להקצאות קרקע – מאושרים בהתאם להרכב בחוזר מנכ"ל.
המועצה מאשרת בזאת את הפרוגרמה להקצאת מקרקעין וכן לתבחינים ועקרונות
להקצאת מקרקעין בהתאם לנוסח שהופץ לעיון חברי המליאה וכמצורף לפרוטוקול
ישיבת המליאה.
מזכירת המועצה תפרסם את הפרוגרמה והתבחינים והעקרונות האמורים באתר המועצה.
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אישור טיסה לתמיר -בתאריך  19/6אני טס יחד עם יוני ממו ,מנהל המתנ"ס לצורך
גיוס כספים לפרויקטים שונים שדיווחנו עליהם .יוני מצטרף באישור הנהלת המתנ"ס ע"מ
להציג את המתנ"ס ולגייס כספים עבור מבנה לכך .עלויות הטיסה של יוני ימומנו ע"ח
המתנ"ס  -מאושר
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אישור העלאת דרגת הרשות – אנו מבקשים לאשר את העלאת דרגת הרשות בהתאם
לגודלה העומד על למעלה מ 10,000תושבים (עלייה זו נבדקת ומתעדכנת במועד
הבחירות לרשות ובהתאם לכך משנים את דרגת הרשות באישור המליאה .עליית דרגה זו
מעלה את שכרם של כל המועסקים בחוזים אישיים).
כאמור בישיבות קודמות ,תקציב המועצה טרם מאוזן ,לכן לבקשתנו בשלב זה אושר
עקרונית ע"י משרד הפנים ומשרד האוצר להחיל את עליית השכר רק על מהנדס
המועצה.
עם איזון התקציב והתייצבותו תיבדק האפשרות להעלאת שכר גם ליתר העובדים
המועסקים בחוזים אישיים.
מאושר העלאת דרגת הרשות בהתאם לגודלה.
מאושר עליית שכר מהנדס המועצה בהתאם לדרגת הרשות החל מיום הזכאות
ומחודש ינואר .2019
-מאושר
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תכנית פרישה בתנאים מוטבים -בימים אלו יחד עם משרד הפנים והאוצר ,אנו
מפעילים תכנית פרישה לעידוד הפרישה בתנאים מיטיבים וזאת ע"מ לרענן את השורות
ולחזק את כוח העבודה.
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עדכון תקציב בהתאם למסמך המצ"ב -הסטת סעיפי תקציב ללא שינוי בסכם
המסכם -מאושר
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מס'
תב"ר
חדש

נושא
אנרגיה
מתחדשת  -גגות
סולאריים

סכום בש"ח

גורם מממן

פעולה

1,700,000

משרד הפנים

תוכנית המראה

3

1821
914

חדש
חדש
חדש
חדש
חדש

חדש

1803
חדש

מגרש כדורגל
שחב"ק שוקדה
תשתיות  18יח"ד
סעד

- 67,500

קרנות הרשות

- 117,000

קרנות הרשות

מגרש כדורגל
שחב"ק שובה
סעד רענון רכב
ביטחון
שדרוג תאורת לד
עלומים
שיקום גדר
ביטחון בתושייה
הקמת תאורת
בטחון תושיה

204,466

מגרש כדורגל
שחב"ק זמרת

650,000

שיפוץ מחסני
חרום
הסדרי בטיחות
בקרית חינוך
סה"כ

675,000

טוטו  +בעלים

145,000

משרד הביטחון
משרד הביטחון
 פקע"רמשרד הביטחון
 פקע"רמשרד הביטחון
 -פקע"ר

102,358
143,325

-45,000
1,211,997

פייס ,רשות,
ישוב

משרד הפנים
תחבורה כלכלה

הקטנה תב"ר -
התקבל מימון
מהחטיבה
להתיישבות

טוטו ממן 600,000
והתחייבות ישוב
₪ 75,000

פתיחת תב"ר חדש
פתיחת תב"ר חדש
פתיחת תב"ר חדש
תב"ר חדש פייס
 500,000התחייבות
ישוב 75,000
קרנות הרשות
75,000
שגיאה של משרד
הפנים  -התאמת
התב"ר להרשאה
מעודכנת
תיקון טעות
אריתמטית

2,785,649
חברים – מאושר.
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שונות –
המלצות ועדת מכרזים –בישיבת הוועדה דנו על השיקולים לעדיפות בן המקום
המתגורר בפועל עם משפחתו ביישובי המועצה או שעסקו בשטחי שיפוט המועצה.
הוועדה ממליצה למליאה לקבל את המלצת יועמ"ש המועצה בהבהרות הבאות לאור
בעיות ואי הבנות במכרזים קודמים .1 :על המציע להתגורר או שעסקו בפועל בתחום
שיפוט המועצה .2 .על הזוכה על פי העדפת תושב המקום להתיישר עם ההצעה הטובה
ביותר .3 .במקרה של הצעה משותפת לשני מציעים והאחד מהם תושב המקום ,עליהם
לעמוד בתנאי הסף ביחד ולחוד . 4 .במקרה של שני מציעים שהאחד מהם תושב המקום
(בהמשך לסעיף  ) 3החוזה המשפטי של המועצה יהיה מול תושב המקום וזה במידה והם
בוחרים להשתמש באפשרות של  % 5כתושב במקום.
החלטה -מקבלים המלצות ועדת מכרזים ,ומבקשים להקפיד להכניס למכרזים את
ההבהרות בגוף המכרז - .מאושר
תמיר – תודה לוועדת מכרזים על העבודה הקשה.
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אסי – ממליץ לעשות כנס קבלנים לשווק את עבודות המועצה.
אסי יבדוק את נושא ההתמחרות ויקבל חוות דעת מיועמ"ש ויובא לדיון הוועדה בעניין זה.
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מס'

פרוטוקול מליאה  6מאושר.
תאריך

החלטות  /משימות לביצוע

.1

דוח ראש המועצה

לביצוע

אחראי
לביצוע

הערות

.2

פיטורי מורים -מאשור

נורית

מחלקת חינוך

.3

נוהל הקצאת קרקע תבחינים ועקרונות  -מאושר

נורית

דורון ויועמ"ש

.4

אישור טיסה תמיר ויוני -מאושר

גזברות

.5

אישור העלאת דרגת רשות בהתאם לאוכלוסיה
בשלב זה יחול רק על מהנדס המועצה -מאושר

נורית

מ .האוצר

תכנית פרישה

נורית

מ.הפנים
והאוצר

.7

עדכון תקציב -מאושר

גזברות מ .הפנים

.8

תברי"ם – מאושר

גזברות מ .הפנים

.6

.9

נורית

מחלקות
המועצה

 .10ועדת מכרזים – חוות דעת יועמ"ש עניין התמחרות
ודרכי עבודה בעניין

אסי
ונורית

עו"ד צוקר

 .11פרוטוקול מליאה  6מאושר

נורית

מ .הפנים

המלצת ועדת מכרזים לעניין הנחת תושב בהצעה

בכבוד רב,

_____________
תמיר עידאן
ראש המועצה

_____________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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