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 כ"ח סיון תשע"ט
  2019יולי  01

 1-1 –)מליאה( 
 

 7/19סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 30.6.19מיום 

  
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אופיר ליבשטיין :נוכחים
 נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה - יוסי קרן 
 נציג גבים - ירון להב 
 נציגת יכיני - מורן חג'בי 
 נציג אור הנר - אדי פולנסקי 
 נציגת ארז - אורנה נעים 
 נציג דורות - ניר בן אשר 
 נציגת נחל עוז - צ'ריעדי גן אל  
  

 
 נציגת רוחמה - הדר שריד :חסרים

 נציגת כפר עזה - מירה שטהל 
 נציג מפלסים - דוד בן ברון                  
 נציגת ניר עם - דנה מזרחי בראודה 

 
 יועצת משפטית למועצה - עו"ד רמה לשם :מוזמנת

  
  

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"לית המועצה - לילך שיינגורטן
 גזבר המועצה - שמעון קרן צבי
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 :סדר היום

 
 
 .26.5.19מיום  6/19אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 
 הצגת התחום המשפטי. .2

 
 ועדים מקומיים. .3

 
 .ארנונה .4

 
 עדכון סעיפי תקציב.  .5

 
 כ"א במועצה. .6

 
 רשת ערים בריאות. .7

 
 .שונות .8
 

 :פירוט הסעיפים
 
 :26.5.19מיום  6/19אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :עדכונים .2

 
בבתי  השתתף במסיבות סיום שנת הלימודים – סיום שנת הלימודים אופיר:

 סיום., מרגש מאוד לראות את התלמידים שלנו במסיבות הספר ובחוגים
ס. בימים הקרובים נראה אנמצאים בנקודת מבחן מול החמ – בטחון 

אם ימשכו השריפות, התגובה תהיה אחרת.  ההנהגות  –לאן זה מתפתח 
האנדרטה  –מבינות שאין לנו יותר יכולת להכיל. מצפור אסף סיבוני 

ישירים ודחופים. מדיניות  –מקבלים מהצבא לא נפגעה. העדכונים שאנו 
השנה האחרונה  כבר פחות רלוונטית ההכלה שעבדה במשך שנים,

 הוכיחה שצריך לשנות את הדרך.
 

חושב שחשוב להיות בתקשורת, השקט ימנע מאיתנו לקבל הטבות.  אדי:
לדוגמא: מה שקורה היום באילת. חשוב שידעו שאנחנו חוטפים, לא רק 

 חשוב שקול שער הנגב יישמע. אשכול. לדעתי,
 

. העלנו את קצב התגובות שלנו ללחוץ על מי ועל מהלדעת צריך  אופיר:
 בתקשורת.

ליד מרדכי.  ארזקבוץ למהכניסה התחילו את העבודות  – מסתורים 
 עקרונות: 2מסתור של עד ק"מ. עמדנו על 

 .ת הקרקעהפקעתסודר דמי שימוש עד ש –פיצוי לחלקות  (1
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. מחויבות קק"ל. קיים ויכוח על נושא המים –ההסתרות נראות  (2
שער  –. עדיין לא ברור מי ישלם את ההפרש 50%קק"ל ישלם 

 הנגב לא תשלם את חשבון המים.
קלטנו את יעקב חדד לתפקיד מנהל בי"ס במקומו של : מנהל בי"ס

מנהלות  –עם שולחן חינוך מקצועי אהרל'ה רוטשטיין. מתבצע חיבור 
 ביום שישי בבוקר.מגיע לביקור ך ובי"ס. מנכ"ל משרד החינ

לתכלל,  –אחריות השנה על החוגים ל אנו לוקחים פרויקטור/ית: חוגים
 –שנה הבאה את נושא החוגים בת והכנת חוברת בשפה אחידה. לרא

 יחידה אחת.כ
: מורן שלחה בקבוצה את פעילות הקיץ. קיים עושר חוברת פעילות קיץ

שת"פ עם קק"ל, נגב מערבי, הרשות לפיתוח אדיר בפעילויות. קיים 
 הנגב.
לצביעת מיגוניות  JNFקיבלנו אישור מ – מיגוניות ה ובניה שלצביע

 חדרים ממוגנים בשירות הפסיכולוגי. 3בניה של והכבישים הראשיים, 
הנהלות סיימנו חצי שנה של הנהלה פעילה מול  – הנהלות המועצה

צמצום פערים, מעקב אחר . המטרה: לעדכן את התקדמות בהישובים
 סטטוס ביצוע. 

 
 .הצגת התחום המשפטי .3

 עו"ד רמה לשם, יועצת משפטית. :מוזמנת
 

 מציגה באמצעות מצגת )מצ"ב( את תחום המשפטי במועצה. רמה:
 

במטרה להכשיר את חברי המליאה לבצע את עבודתם בצורה  לילך:
 המיטבית ביותר, ניתן להעביר לרמה שאלות דרכינו. 

 
 נזמן את רמה למפגש נוסף. אופיר:

אור הנר, רוחמה וביכיני יתקיים קורס דירקטורים בהובלת  תנועת  
 המושבים.

 
 :ועדים מקומיים .4

 
המקומיים על פי מה שקיבלנו מהישובים.  מציגה את הרכבי הועדים לילך:

אנו צריכים להניח בפני חברי המליאה את ההרכב השמי של החברים. 
סוגיות של קרבה משפחתית, יעלו בפניה לועדה הרלוונטית במשרד 

 הפנים.
 

 :  הוחלט      
 

7-19-4 
המליאה רשמה בפניה את שמות חברי הועדים, בכפוף לאישור 

 משרד הפנים.
 

 
 .אושר ללא מתנגדים 
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 : ארנונה .5
 
  צו הארנונה (1

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

קשה להעלאה חריגה של תעריפים, בבשנה שעברה הגשנו   שמעון:
לאישור מחדש לאחר הבקשה אושרה אז במליאה והועברה 

הבחירות. מאחר שטרם התקבלה תשובת משרד הפנים, אנו פונים 
מחדש בבקשה זהה למעט השינוי המתבקש מהעלאה האוטומטית 

 של תעריף הארנונה. 
  

 :  הוחלט      
 

7-19-5/1 
 .2020המליאה מאשרת את צו הארנונה לשנת 

 

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
  בארנונהתקנות ההסדרים הנחות  (2

 (.לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר
 

ישנם שני סוגי הנחות מארנונה: הנחות על פי חוק שחובה על  שמעון:
המועצה לתת, והנחות על פי תקנות, כאשר לשון התקנות היא 

 . לתתשהמועצה רשאית 
לאור פרשנות שהועלתה, לפיה על המועצה לאשר את התקנות כל  

אנו מבקשים את אישורן מחדש של  ,סר ספקשנה מחדש. למען ה
: הנחות בארנונה, במתכונת שאושרה בעבר תקנות ההסדרים

המועצה האזורית שער הנגב אמצה את התקנות במלואן  במועצה. 
בתחילה רק את , לגבי תקנה זו אמצה המועצה 13למעט תקנה 

 חודשים, אך בהמשך אמצה אחוז הנחה עד ששה 100(: 1) 13תקנה 
 13, וכן את 12-אחוז הנחה עד החודש ה 66.66( 2) 13 תקנה  את גם 

 . חודש 24אחוז הנחה  אך רק עד  50 -(,3)
  
הגדרנו נוהל מסוים  –ניתנת מתוקף מבחן הכנסההנחה לסטודנטים  

 לפנות ולמלא טפסים. שבו הסטודנטים צריכים 
 לעיל.כאמור מבקש לאשר את תקנות ההסדרים הנחות בארנונה  

 
 חודש, למה לתת הנחה למבנים קיימים? 24-למה להגדיל ל ירון:

 
 התחשבות בישובים במקרים של לולים ריקים או מבנים תעשייתיים. שמעון:

 
כשיש עיריות עם הרבה נכסים, נותנים פטור לחצי שנה, מאחר וזה  רמה:

 מקשה על הרשות.
 

 ותעשייה? יוסי:
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מבנה שאינו ראוי )הנחה מתוקף  בשיפוץ –שטראוס ברור חיל  שמעון:
 )מבנה שאינו ראוי לשימוש(., שלמה שרון לשימוש(

 
ככל שנותנים הנחה לתקופה יותר ארוכה, אזי התמריץ לא לגעת  ירון:

 בנכס גבוה יותר.
 

 לנו כמועצה, זה לא משנה מתי משפצים את הנכס. אורנה:
 

 ואב בכיס, מטפלים בנושא.ככש ירון:
 

 הבדל בין תעשייה למגורים?יש  ניר:
 

, משום שהתקנה מתייחסת ולא בטוחה שאפשר להבדיל ,כרגע לא רמה:
 לבניין ריק.

 
 :  הוחלט      

 

7-19-5/2 
 במלואן, ההנחה לפי ה מאשרים את תקנות ההסדרים הנחות בארנונ

. בלבד 24-ועד החודש ה 13-מהחודש ה ן ( תינת3)13תקנה 
 ההנחות לסטודנטים הקיים במועצה.מאשרים את נוהל 

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
  הנחת ארנונה לעמותת "איילים" (3

 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

משרד הפנים שינה את פקודת מיסי המדינה הנותנת פטור לנכסים  :שמעון
מסוימים. מוסד ללא כוונת רווח לטובת הציבור, היה מקבל פטור. 
הסמכות למתן פטור של משרד הפנים, לא של המועצה. הסמכות 

ועדת הנחות מארנונה.  –לבדוק את תנאי עמידה בתנאי הפטור 
לבדוק. עמותת איילים,  משרד הפנים פרסם חוזה מפורט מה מצריך

לא הגישה בקשה לשלושה פטורים, שתיים מתוך שלושת הבקשות 
ת בתנאים שהתקבלו. הנכס הרלוונטי לגבי הנחת ארנונה ועומד

 המועדון, שכן הוא עומד לטובת כל תושבי יכיני.הינו  –ביכיני 
 המועצה צריכה להחליט, האם היא תומכת בהחלטת ועדת הנחות. 

 
 :  הוחלט      

 

7-19-5/3 
 הנחות מארנונההועדת מאשרת את החלטת מליאת המועצה 

 .בבקשת עמותת איילים

 
 .אושר ללא מתנגדים 
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 :עדכון סעיפי תקציב .6

 
היום אלעד שניר יצר דו"ח שכל מנהל יכיר את סעיפי התקציב שלו.  אופיר:

 מקושרת תקציב. 2020מכינים תשתית לתוכנית עבודה לשנת 
 תהליך ממוחשב, בסוכות נעדכן את המערכת.מעבר ל –נושא רכש   

 
חשוב להגדיר שמנהל מחלקה יעבוד עם תוכנית עבודה צמודת  יוסי:

 .במועצה תקציב, דבר שלא בוצע אף פעם
 

אדם  תקציב המועצה ותקציב כח –יש שני סוגי עדכוני תקציב  שמעון:
לא עוברים על כל התקציב, נעשה  –א טומשרות. היום, זהו עדכון זו
 :המטרה העיקרית בעדכון זה הינה זאת אחרי עדכון חצי שנתי. 

לפתוח סעיפי תקציב לקולות קוראים של משרדים שונים  (1
  .במועצה

להתאים את תקציב היחידה למניעת אלימות )בעבר מצילה  (2
  .ומניעת סמים(

ו שתי לבצע שהכריז משרד הפנים על הקדמת פרישה אותו ניצ (3
 .עובדות

 .לביצוע בחופשת הקיץתיקון ליקויי בטיחות במועצה  לאפשר (4
 

 מי אחראי על בטיחות, על מי האחריות? ניר: 
 

בביה"ס בשל ליקויי בטיחות שעלו  נאלצנו לסגור את מבנה מיל"ה אופיר: 
 בסקר משרד החינוך.

אך יש לעשות שיפוצים נוספים על מנת , כעת ניתן להכנס למבנה                          
 להבטיח את שלום השוהים במבנה.

 ריכוז נושא הבטיחות בבית הספר הוא של קב"ט מוסדות חינוך.                          
 האחריות לביצוע ולבטיחות היא של אורי מנהל מחלקת חינוך.                            

                        
 הנצבר.המקור מהעודף  –אש"ח  445קיים פער של  שמעון: 

 
מבקש לשלוח את  –לאשר סעיפים ללא רקע מוקדם לפגישה הזו  אדי:

 החומרים לפני הישיבה.
 

 עובר שוב על הסעיפים. אופיר:
הפגה, שלחנו מסמך מסודר  פעילויות –הרשות לפיתוח הנגב  

 )החלטות ממשלה(.
 

אדי צודק כמובן, אלא שקבלתי חלק מהנתונים )למשל בנושא ליקויי  שמעון:
 .רק ביום חמישי האחרון, בטיחות(
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 :  הוחלט      
 

7-19-6 

בסך:  2019לאשר את עדכון תקציב המועצה לשנת  .1
 אש"ח. 130,988סה"כ היקף התקציב יהיה  אש"ח.1,610

בסך:  משרות  5.75-ב לאשר הגדלת תקציב כח אדם ומשרות .2
  .אש"ח 151

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
 : כ"א במועצה .7

 
 ים בנושא כ"א:ישלושה נושאים מרכז  לילך:

כיום אב הבית בתיכון מועסק ע"י עמותת  –אב בית לתיכון  .א
סדר, להעביר את המשרה למועצה בצע למעוניינים אנו . הספורט

 מבקשת מהמועצה לאשר את התקן. ,כפי שהחוק מחייב. לכן
הסוכנות היהודית מעסיקה את רבש"צ  15/8עד ל –רבש"צ איבים  .ב

בעל התפקיד מסיים  ,איבים. בעקבות רפורמה בסוכנות היהודית
בודתו בסוכנות. המשרה הינה משרה נחוצה לטובת כפר את ע

ביקש מאיתנו משרד הביטחון כי ניקח אחריות על  ,על כן. העולים
עלות השכר כולה תגיע ממשרד . משרה ונדאג להעסקת העובד

 הביטחון.
פי חוק אנו מחויבים להעסיק -על –רבע משרה מעמד האישה  .ג

ועצה. אנו קידום מעמד האישה במ צורךאישה ברבע משרה ל
, נמצאים בתהליך מול מועמדת מתאימה מתוך עובדות המועצה

אולם עדין אין הבטחה כי היא תסכים להעמיד את מועמדותה 
לתפקיד. במידה ועובדת זו לא תגיש מועמדות אנו צריכים לצאת 

 למכרז חיצוני. 
         

7-19-6 
 .לאשר העברת תקן אב בית בתיכון למועצה .1
 .לאשר אישור תקן לאיוש תפקיד רבש"צ איבים .2
  .לאשר יציאה למכרז חיצוני לתפקיד מעמד האישה .3

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :רשת ערים בריאות .8

 
רשת ערים בריאות כחלק מהמועצה. כרגע, מרכז ההידרותרפי מקדם  אופיר:

 את הנושא. הדבר מחייב את החלטת ועדת ההנהלה של העמותה.
 

 :  הוחלט      
 

7-19-8 
כפוף במאשרים להקים את רשת ערים בריאות במרכז ההידרותרפי 

 לאישור הנהלת העמותה לפיתוח שירותים חברתיים.
 

 
 .אושר ללא מתנגדים 
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 :שונות .9

 
  2.4.19פרוטוקול ועדת השקעות מיום  (1

 (לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר
 

שוקי פדר ויואב גלבוצקי. בהמשך לדיווח  –חברי ועדת ההשקעות  שמעון:
 במליאה קודמת, ירון להב יושב כמשקיף.

הוועדה מפקחת על השקעת יתרות לזמן ארוך של המועצה  
 והעמותה לפיתוח שירותים חברתיים.

 

7-19-9/1 
 2.4.19מליאת המועצה רשמה שפרוטוקול ועדת השקעות מיום 

 הונח לפניה.
 

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
  מועצה-תוספות לנספח א' מתנ"ס (2

 לחברי המליאה מבעוד מועד( )חומר רקע הועבר
 

ישנה הרחבה של הפעילות לאור  ,במסגרת פעילות המתנ"ס שמעון:
כגון: הסכם עם קק"ל , שותפויות נוספות וכניסת משאבים נוספים

על פעולות תרבות וקייטנת יכיני )המסמך של נספח הסכם 
לכן, עלינו לעדכן . שירותים עם מתנ"ס הוגש לכם מבעוד מועד(

 את נספח א' בין המתנ"ס למועצה על מתן שירותים.
 

 :  הוחלט      
 

7-19-9/2 
למתנ"ס על הגדלת שירותים לעדכן את נספח א' בין המועצה 

 למועצה.
 

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
 חברת חשמל –פתיחת חשבון ייעודי  (3

 
במסגרת הסכם עם המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל יצאה   שמעון:

בפרויקט "ערים חכמות בלילה", שמטרתו התייעלות אנרגטיות 
וצמצום ההשפעות הסביבתיות מייצור חשמל בתאורת הרחובות 
ובתי ספר, אשר יתבצע ברשויות מוניציפאליות הסמוכות לתחנות 

ם לחלק כוח פחמיות של חח"י. ההשתתפות בפרויקט הוצעה ג
מיישובי המועצה. נוסח הפרויקט עם חברת החשמל אושר ע"י 
המליאה בשנה שעברה, והועבר לאישור משרד הפנים במסגרת 
בקשה לקבלת אישור התקשרות בפטור ממכרז. לאחרונה קיבלנו 
את האישור וכעת ניתן להתחיל בביצוע הפרויקט. חברת החשמל 

ווים. לפי החוזה, והמועצה נושאות בעלויות הפרויקט בחלקים ש
חלקה של המועצה בעלות הפרויקט אמור להיות מופקד בחשבון 
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, שזכויות החתימה בו יהיו של "מוניציפל"בנק ייעודי שייפתח בבנק 
חתימה מטעמה, יחד עם נציג חברת  מורשי 2המועצה, באמצעות 

החשמל. חברת החשמל הודיעה שהנציג מטעמה יהיה שגיב בן 
מבוקש אישור המליאה לפתיחת חשבון הבנק הייעודי  ,אריה. לכן

 לפי החוזה, ולקביעת זכויות החתימה בו בהתאם לחוזה.
 

 :  הוחלט      
 

7-19-9/3 

בהתאם  ",למוניציפ"מאשרים פתיחת חשבון בנק ייעודי בבנק 
לחוזה עם חברת החשמל בענין פרויקט התייעלות  9להוראות סעיף 

אנרגטית, ומסמיכים את מורשי החתימה מטעם המועצה לחתום על 
כל המסמכים שיידרשו על ידי הבנק לצורך פתיחת החשבון 
וההתנהלות בו. כן מאשרים, שבהתאם להוראות החוזה האמור זכויות 

עצה, באמצעות מורשי החתימה החתימה בחשבון יהיו של המו
המוסמכים מטעמה, יחד עם נציג חח"י, שהינו שגיב בן אריה, ת.ז. 

022039093. 
 
 

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
 נציג ציבור בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (4

 
ביקשה לסיים את חברותה כנציגת ציבור בעמותה שולה טנאי  לילך:

חג'בי, תושב יכיני, הגיש את לפיתוח שירותים חברתים. סער 
 מועמדותו.

 
 :  הוחלט      

 

7-19-9/4 
בעמותה לפיתוח  כנציג ציבור סער חג'בילאשר את המינוי של 

 שירותים חברתיים בשער הנגב )ע"ר(.
 

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
 טיסות לחו"ל –קשרי חו"ל  (5

 
ימים במסגרת חופשה משפחתית של אופיר ולילך, קיימים מספר  :אופיר

  של חפיפה. יוסי קרן ימלא את מקומם בימים החופפים.
  
במידה והתרומה תעבור, קיים  –תרומה מאיטליה וונציה להידרו  

על חוזה בין המועצה חתימה וונציה לה ילאיטל יצורך בטיסת
 .2019הטיסה מיועדת לחודש ספטמבר לתורמים. 

וסן דייגו  JNF –ושל יפעת לארה"ב  יה שלסבנוסף, מתוכננת טי 
הינה הטיסה לסן דייגו    .JNFלקידום פרויקטים בעוטף עזה מול 

. 300,000$להגדיל את שיתופי הפעולה. קיימת השקעה של 
 המטרה: להגדיל את הפעילות.
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 :  הוחלט      
 

7-19-9/5 

מאשרים את טיסתו של אופיר ליבשטיין לאיטליה וונציה בחודש 
. כמו כן, מאשרים את טיסתם של אפיר ליבשטיין 2019ספטמבר 

 .2019ויפעת פורת לארה"ב בחודש ספטמבר 
 
 

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
 חתימה בבי"ס התיכון ישינוי מורש (6

 
לאחר בחירתו של יעקב חדד למנהל בי"ס התיכון, אנו נדרשים  שמעון:

חתימתו של  –לבצע שינוי במורשי החתימה של ביה"ס התיכון 
 .יעקב חדד במקומו של אהרל'ה

 
 :  הוחלט      

 

7-19-9/6 

רוטשטיין ליעקב  מאשרים את החלפת מורשי החתימה בין אהרל'ה
המתנהל בבנק  40860/62בחשבון מס'    027415116חדד, מס' ת"ז  

לאומי סניף שדרות. לאחר שיבחר סגן מנהל בי"ס תיכון ופורום 
 הורים חדש נעדכן בשנית את מורשי החתימה. 

 

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
 מינוי יו"ר ועדת מכרזים (7

 
ועדת מכרזים מתכנסת לעיתים תכופות. נציגי הועדה היום: אורנה  :אופיר

נעים )יו"ר(, ירון להב, אדי פולונסקי ודורון בן ברון. היות והועדה 
מצריכה נוכחות גבוהה, אורנה נעים ביקשה לסיים את תפקידה 

 בועדה. אנו צריכים למנות יו"ר לועדה.
 

 :  הוחלט      
 

7-19-9/7 
 כיו"ר ועדת מכרזים.ירון להב ישמש 

 

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
  הגדלת הסכם עם קבלן לפרויקט גני משחקים בגבים וארז (8

 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

יש צורך להגדיל את ההסכם עם קבלן לפרויקטים גני משחקים  שמעון:
בגבים ובארז. נותר תקציב וקיימת אפשרות למקסם את התקציב. 

 מבקשים ממחלקת ההנדסה להבא להיות יותר מדויקים.
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 :  הוחלט      

 

7-19-9/8 
מאשרים הגדלת חוזה עם הקבלן הזוכה לפרויקט גני משחקים 

 38.46%בארז וגבים בשיעור של 
 

 
 .אושר ללא מתנגדים 

  
 פרוטוקול ועדת תרומות (9

 
ביצוע עבודות מסוג Operatin Lifeshiek  מארגון  קיבלנו תרומה לילך: 

להקמת חדר ממוגן באולם ספורט. ועדת תרומות בהשתתפות 
 היועצת המשפטית של המועצה אישרה את התרומה.

 
 :  הוחלט      

 

7-19-9/9 

 מארגון  מליאת המועצה רושמת בפניה את אישור התרומה 
Operatin Lifeshiek  מסוג ביצוע עבודות להקמת חדר ממוגן באולם

 ספורט.
 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 קולות קוראים החטיבה להתיישבות (10

 
קול קורא החטיבה להתיישבות פרסמה קול קורא בנושא  אופיר:

ליבילים, הסתבר רק לפני שבוע שבהעדר היתרי בנייה, 
ההיתכנות לקבלת התמיכה ביישובי שער הנגב אפסית, אך יש 

 )היום(.  30/6סיכוי לקבל "שיפוצי דירות". הגשה עד 
אתרים  2כשמדובר בשיפוצי דירות, כל מועצה יכולה להגיש עד 

יחידות דיור בכל אחד, כשסה"כ העלות צריכה להיות  6)יישובים(, 
עלות הפרויקט  50%כיוון שהחט"ל תשתתף עד ₪, מיליון  2עד 

 ₪.ולא יותר ממיליון 
 

 :  הוחלט       
 

7-19-9/10 
 קול קורא לשיפוץ דירות. -נחל עוז וכפר עזה  מאשרים להגיש את

 
 

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 שאילתות
 

מדוע לפקח יש רכב צמוד כשאין חוקים  -חוקי העזר עדיין לא מיושמים  יוסי:
 לפיקוח?

 
  השאילתה נרשמה. אופיר:

 
 האם נכון לתת מחשבים ניידים לראשי הצח"י, האם יש בעיה של נראות. לילך:

 
 לתת לצח"י להחליט מה הוא רוצה. אורנה:

 
 :  הוחלט 

 

 לדון בשאילתה בועדת הנהלה וכספים

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 תב"רים: (11

 
 :הקטנה

 
מימון עוטף קדם  –יח"ד  20-תשתיות ל מטרה: :1716תב"ר 

 אור הנר –עזה 
 מ. השיכון -₪  1,920,000  סכום קודם:  
 מ. השיכון -( ₪ 1,920,000) סכום ההקטנה:  
  0  סה"כ :  

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

 ₪  187,041 סכום קודם:  
 ( ₪ 38,900) סכום ההקטנה:  
 ₪  148,141 סה"כ:  

 הקטנה והגדלה
 

 סבסוד תשתיות יח"ד במפלסים מטרה: :1373 תב"ר
 השתת' תושבים -₪  1,117,996 סכום קודם: 
 מ. השיכון -₪  1,224,000  
 ₪  2,341,996 סה"כ סכום קודם: 
הפחתת התחייבות מ.  -( ₪ 342,000) סכום ההקטנה: 

 השיכון
 מ. השיכון התחייבות חדשה -₪  540,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  2,539,996 סה"כ: 

 
 
 
 
 
 

mailto:adasa@sng.org.il


 

 לשכת מנכ"ל המועצה
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 :הגדלה
 

 2018-2017מעונות בישובים  מטרה: :1768תב"ר 
 קרן פיתוח -₪  350,000 סכום קודם: 
 1762העב' מתב"ר  -₪  38,900 סכום ההגדלה: 
 ₪  388,900 סה"כ: 

 
רוחמה, אור הנר,  –הקמת מגרשי שחב"ק  מטרה: :1851תב"ר 

 כפר עזה
 ק. רוחמה -₪  200,000 סכום קודם: 
 טוטו –₪   1,800,000  
 מלוות -₪  600,000  
 ₪  2,600,000 סה"כ סכום קודם: 
 ק. אור הנר -₪  200,000 סכום ההגדלה: 
 ק. כפר עזה -₪  200,000  
 ₪  3,000,000 סה"כ: 

 
 
 הוחלט: 

 
 

 
 

 .אושר פה אחד
 

 רשמה: לילך שיינגורטן                            
    

 
 לילך שיינגורטן                                                             אופיר ליבשטיין

 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה 
 

 המליאה מאשרת את  התב"רים שהוצגו  7-19-9/10

mailto:adasa@sng.org.il

