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 כ"ד אלול תש"ף    
 2020ספטמבר  13   
 1-1 –מליאה    

 
 20-11סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 4.10.20מיום 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה   - אופיר ליבשטיין  :נוכחים
 נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה  - יוסי קרן 
 נציג דורות - ניר בן אשר  
 נציגת יכיני - מורן חג'בי 
 נציג אור הנר  - אדי פולנסקי  
 נציגת ארז  - אורנה נעים  
 נציגת נחל עוז  - צ'ריעדי גן אל  
 נציגת כפר עזה  - מירה שטהל  
 נציג גבים - ירון להב 
 נציגת ניר עם  - דנה מזרחי בראודה  
 נציגת רוחמה  - הדר שריד 

 
  נציג מפלסים  - דוד בן ברון            :חסר

 
  

 : משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"לית המועצה  - לילך שיינגורטן 
 גזבר המועצה  - שמעון קרן צבי  
 סגן גזבר ומנהל רכש  - אלעד שניר 

 
 

 : סדר היום
 
 6.9.20מיום  10/20אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 
 עדכונים.  .2

 
 . רכישת רכב בטחון לקבוץ אור הנר ללא מכרז .3
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 :הסעיפיםפירוט 
 

 : 6.9.20 מיום   10/20אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 . סיכום הישיבה אושר ללא מתנגדים
 
 : עדכונים .2
 

שליטה   –בנושא נגיף הקורונה מציג את האתגרים ודרכי הפעולה    אופיר:
ובקרה, תשאולים, בדיקות בישובים, כולל בסופי שבוע, הכל ע"מ  

לקטוע את שרשרת ההדבקה. פנה לפרופ' גמזו להעביר את הסמכות  
לתת לנו חופש פעולה, אנו יודעים לנהל    – למועצה בניהול הנגיף

 בחירום ויודעים לנהל בשעת משבר הקורונה.   
את הישובים באביזרים    אנו עסוקים לאפשר למידה בישובים, לרשת 

להביא את המורים ללמידה   –החיוניים ללמידה מרחוק. האתגר 
 בישובים, כולל מדריכים. אנו נדע לתת מענה טוב יותר.

ממתינים לאישורים, ע"מ שהילדים יוכלו להתקבל   – שמרטפייה 
,  כרגע .ה לשמרטפייה, על ההורים להיות עובדים חיוניים במקומות עבוד

ק לילדים שהוריהם עובדים בחינוך המיוחד או  ר , הנושא רלוונטי
 . בית הספר מבצע מיפוי לילדי מורים.במערכות הבריאות

 
מתוכם שלא מתגוררים בשער   3חולים,  19 –המצב טוב יותר   –קורונה  לילך: 

איש.   250 –בבי"ח ברזילאי. מבודדים  1-מאושפז בעלה נגב ו 1הנגב, 
 אנו רואים את הירידה בתחלואה מאז סגירת מערכות החינוך. 

 
חשוב לנו    –אנו, חברי מליאת המועצה, שמענו את תגובת התושבים  אדי: 

ות של התושבים.  לציין, לא בכל רשות ראש המועצה מגיע לבדיק
 אנו גאים בכם!!!  –העבודה של לילך ואופיר בישובים ראוי לשבח 

 
 ת ומודה למנהלי הקהילות על העבודה המשותפת.חמשב לילך: 

 
מעדכן על המהלכים שמתבצעים   –החלטות ממשלה בנושא עוטף עזה  אופיר:

מול כל שרי הממשלה, כולל שיחות אישיות עם כל שר. אנו מקווים  
 עוטף עזה יעברו בהקדם האפשרי, אחרת אנו ניזוק קשות. שהחלטות 

 
 :רכישת רכב בטחון ללא מכרז לקבוץ אור הנר  .3

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד( 
 

- קיבלנו הרשאה  להחלפת רכב בטחון לקבוץ אור הנר שמסתיימת ב אלעד: 
  . לא בתוקף. יצאנו למכרז, אף אחד לא ניגש – . מכרז משכ"ל 13.10.20

מציג את חוות   – רכישה ללא מכרז, אנו צריכים את אישור המליאהעבור 
ועדת   אנו נדרשים לאישור    ,לאחר מכן הדעת של היועצת המשפטית. 

 הצעות מחיר.  3קיבל  לכן, כבר. 13.10.20- ה וכל זאת עד  שלושהה
 

, הוא המועד להגיש את הניירת, רק לאחר  13.10.20התאריך  –מבהיר  שמעון: 
 קבלת התקציב, אנו נוכל לרכוש את הרכב. 
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 הוחלט: 

 
 

 
 

 . אושר פה אחד
 

 רשמה: לילך שיינגורטן                             
    

 
 לילך שיינגורטן                                                              אופיר ליבשטיין 

 מנכ"ל המועצה          ראש המועצה  
 
 
 

 

לרכישת רכב בטחון ללא מכרז  מאושר לבצע התקשרות   11-20-3
 לקבוץ אור הנר. 
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