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 "ו חשון תשפ"א ט   
 2020נובמבר  02   
 1-1 –מליאה    

 
 20/31סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 1.11.20מיום 
 

 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 גבים - ירון להב 
 נציגת כפר עזה  - מירה שטהל  
 נציגת ארז  - אורנה נעים  
  נציג מפלסים  - דוד בן ברון  
 נציגת רוחמה  - הדר שריד 
 נציג אור הנר  - אדי פולנסקי  
 נציגת ניר עם  - דנה מזרחי בראודה  

 
 נציגת נחל עוז  - צ'ריגן אל  עדי :חסרה

 
  

 : קבועים נוכחים במליאהמשקיפים  
 

 מנכ"לית המועצה  - לילך שיינגורטן 
 גזבר המועצה  - שמעון קרן צבי  
 מנהל האגף האסטרטגי - ליאור ניסקי 
 מנכ"ל החברה לפיתוח  - מיכאל גוטסמן  
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 : סדר היום

 
 .18.10.20מיום  12/20אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 עדכונים.  .2

  
 . ביקורת בישוביםדו"חות  .3

 
 תעריפי ביוב.  .4

 
 . שונות .5

 
 :פירוט הסעיפים

 : 18.10.20מיום   12/20אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 . סיכום הישיבה אושר ללא מתנגדים
 

 : עדכונים .2
 

למידה בישובים, אך לצערנו,  תשתיות צענו מהלך שלם ליב – חינוך אופיר:
ד' חזרו  -את האישורים הנדרשים. היום ילדי כיתות א' כךלא קיבלנו ל

בקפסולות יישוביות. היום ראינו איך הילדים שמחו מאוד  –ללמוד 
לחזור לבית הספר והסתגלו במהרה ללמידה בקפסולות. עוד עומדים  

יישר כח למנהלות ולמורים על ההתגייסות   לפנינו אתגרים בנושא.
 להתאמות הנדרשות. 

 
להציג למליאה חלופת תקציב   צרכים  2021 שבתקציב חושב  דוד: 

שתומכת בהגדלת השתתפות המועצה בתקציב חינוך בישובים, אנחנו  
בהשקעות ותשתיות כל   ₪ ליוני ייודעים שבקריית החינוך מושקעים מ

מהלך להגדלת השתתפות המועצה  בצע חושב שהגיע הזמן ל  שנה,
ספיות כולל אלו  בחינוך בישובים וכמובן מה הן המשמעויות הכ

שרותים יקוצצו במידה והתקציב יגדל, כרגע תמיכת המועצה בחינוך  
 עבור מדריך נעורים.   ₪  70,000בישוב הוא 

 
 . 2021יבחן בתקציב  -תקציב חינוך בישובים  אופיר:

 
 התפתח דיון בנושא. 

 
 אופיר השיב לשאלות חברי מליאת המועצה. 
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ינון המועצה, אנו נצא לסבב  כות שנתיים ל אבמל  –  מפגשים בישובים 
עפ"י הנחיות משרד  של תושבים  בישובים, נפגש עם קבוצות קטנות 

הבריאות. פגישות עם הוותיקים יתקיימו בנפרד. המטרה: לפגוש את  
מה מבוצע בישובים. מבקש מחברי   להציגהתושבים, לשמוע אותם,  

   .המליאה להשתתף במפגשים
 

  דו"חות ביקורת בישובים .3
 (. הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 

 
 הנושא ידון בישיבת המליאה הבאה בהשתתפות מבקר המועצה, תמיר בראנץ. 

 
 : והשגה על בקשה לעדכון תעריפי התשלום ממפעל תפוגן תעריפי ביוב .4

 
תעריפי הביוב החדשים. מציג את העקרונות שרשות  מציג בטבלה את  שמעון: 

 המים קבעה: 
 בכל שטח המועצה. יחושב תעריף אחיד  .1
מ"ק   15000צריכת המים או הביוב שלו עולה על  - צרכן גדול .2

אגורות. בבירור שנעשה לאחר אישור   30השנה, יקבל הנחה של 
התעריפים ופרסום השימוע, בעקבות שאלה שהועלתה בשימוע,   

 .15001-רק מהמ"ק ה  הוברר שההנחה ניתנת   
 

, שהועברה לחברי  ןמציג את ההשגה לתעריפי התשלום ממפעל תפוג
 המליאה מבעוד מועד. 

שהסיבה שחלה עליה גדולה בתעריפים למפעלי שער הנגב,   מבהיר
נעוצה בכך שבתעריף הקודם ערכה המועצה חישוב לכל אזור בנפרד.  
באזורי התעשיה שער הנגב מערב וספירים אין סניקה, וכמות השפכים  

גדולה. כאמור   חושבה הוצאה קטנה יותר על כמות שפכים, לכן .גדולה
אגורות  30-למפעל גדול בכללי הביוב לה רשות המים קבעה את ההנח

אלה מבהיר( שאין המועצה יכולה לסטות מהנחה זאת.  ש)בתשובה ל 
כפי שמצוין לעיל, ההנחיה המפורשת של רשות המים היא לערוך  

 תחשיב אחיד לכל המועצה, וזו הנחיה גורפת. 
 

מציין ששפכי מפעלים גם אם הם עומדים בתקן, קשים יותר לטיפול     :דוד
 משפכים סניטריים.  

 
   התקיים דיון במהלכו שמעון ואופיר ענו לשאלות חברי המליאה.

 
ושטיפת הקוים  החל מינואר תפסיק המועצה מימון פתיחת הסתימות    שמעון:

לים  שניתן לישובים ללא תמורה. שירות זה יינתן רק בהרחבות, במפע
שם המועצה בנתה את התשתיות ותגבה מהתושבים את   ובמושב יכיני 

 מרכיב הביב  הציבורי )שלא נגבה בקיבוצים(.  
  2021מאחר ששירות זה יורד מסל השירותים הכוונה להביא בתקציב 

 .  2021מימון שירות חליפי, כל זאת במגבלות תקציב המועצה לשנת 
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 :הוחלט
 

 מאשרים את תעריפי הביוב ודוחים את ההשגה של מפעל תפוגן.  13-20-4

 
 . אושר ללא מתנגדים

 : שונות .5
 
 בשור -שקמהנציג ציבור בעמותת התיירות  (1

 
- אנו מתבקשים למנות נציג ציבור לעמותת התיירות "שקמה אופיר:

 בשור" 
 

 :הוחלט
 

13-20-5/1 
- ת התיירות "שקמהכנציג ציבור בעמות  ליברמןעופר  מאשרים את  

   בשור". 

 

 . אושר ללא מתנגדים

 מינוי ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות  (2
 

 תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות.אנחנו נדרשים למנות ממונה  : לילך
 , מנהלת מש"א, שכבר עוסקת בתחום. שלי ברנדסמוצע לאשר את   

 
 :   הוחלט         

 

13-20-5/2 
, מנהלת מש"א, כממונה תעסוקה שלי ברנדס לאשר את  

 לאנשים עם מוגבלויות. 

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
 הארכת שירות  (3

 
הוארכה עד ליום בהחלטה קודמת, הכהונה של דניאל  אופיר:

,  28.10.2020. הועדה להארכת שירות, בישיבתה מיום 31.12.2020
המליצה בפני להאריך את כהונתו של דניאל עד קבלתו לעבודה  

של מהנדס מועצה חדש וסיום תקופת חפיפה ביניהם, או עד ליום  
, לפי המוקדם מבין מועדים אלה. לפי הנוהל שקבעה  31.12.2021

יות שפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים(  המועצה )בהתאם להנח
"החלטת ראש המועצה לגבי הארכת שירות של עובדים בכירים,  

תהיה טעונה אישור מליאת המועצה". לכן, החלטה של ראש  
המועצה להאריך את הכהונה של דניאל בהתאם להמלצת הועדה,  

 טעונה אישור מליאת המועצה. 
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, לבצע חפיפה  המטרה: לבצע תהליך איתור למהנדס המועצה 
 מסודרת לפני יציאתו של דניאל לגמלאות. 

 
 אופיר השיב לשאלות חברי המליאה.  – התפתח דיון בנושא 

 
 :   הוחלט         

 

13-20-5/3 

את הארכת השירות למהנדס המועצה, דניאל סנרמן,  לאשר 
עד קבלתו לעבודה של מהנדס מועצה חדש וסיום תקופת 

, לפי המוקדם מבין  31.12.2021חפיפה ביניהם, או עד ליום 
 מועדים אלה. 

 
 . נמנע  -1,  10ברוב של  אושר 

 
 נושאים מרכזיים בהחלטת הממשלה  (4

 
נותן סקירה על התהליכים המתבצעים מול משרדי הממשלה   אופיר:

והשרים בנושא החלטות "עוטף עזה". אני מקווה שהשבוע  
נוספת עם  ההחלטות ידונו בישיבת הממשלה. מחר תתקיים שיחה 

רה"מ. בנוסף, אנו מקדמים צרכים ייחודיים למועצה שלנו. נעדכן  
 בכל התפתחות. 

 
 אתר חץ שחור  (5

 
אש"ח בשנה   28-במשך שנים אנו מתקצבים את אתר חץ שחור ב אופיר:

באמצעות האגף המוניציפאלי. על מנת שמשרד הבטחון ישתתף  
בהוצאות האתר, ביקשו החלטת מליאה שאכן המועצה מתקצבת  

את אתר חץ שחור. במקביל, אנו בתהליך בהשתתפות קק"ל  
 . האתר לתחזוקת 

          
 :  הוחלט

 

13-20-5/5 
לתקצב את אתר חץ שחור על פי המתווה שהוצג ע"י ראש  

 המועצה. 

 
 אושר ללא מתנגדים 

 
   הגדלת מכרז החלפת גגות אסבסט (6

 
המועצה מבצעת פרויקט להסרה והחלפה של גגות אסבסט   מיכאל: 

מכרזים   2. המועצה פרסמה רביישובי המועצה במסגרת תב"
לביצוע הפרויקט, הקבלן אלטכו אר.גי. אל זכה בשני המכרזים.  

ועדת השלושה אישרה הגדלת החוזים עם הקבלן. תוקף הרשאה  
. נכון להיום  31.12.20התקציבית של המשרד להגנת הסביבה עד 
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קיימת יתרה בלתי מתוקצבת בתב"ר. מהנדס המועצה הגיש בקשה  
ת של החוזים עם הקבלן בסכום מצטבר של  לאשר הגדלה נוספ

. זאת לאחר  ₪, לצורך ביצוע פרויקט במושב יכיני  1,640,000
 שאגודת המושב נתנה מחויבות לשאת במצ'ינג כנדרש.

 מציג את חוות הדעת של היועצת המשפטית של המועצה.  
 

 :  הוחלט
 

13-20-5/6 

 מאשרים: 
₪ בתוספת מע"מ, הגדלה   820,000הגדלה בסך  13/2018מכרז 

של  בשיעור מצטבר )לאחר הגדלות קודמות( .  23.85%בשיעור 
 ₪ בתוספת מע"מ.   4,945,428ע"ס  43.85%

₪ בתוספת מע"מ, הגדלה   820,000הגדלה בסך  14/2018מכרז 
של  )לאחר הגדלות קודמות( . בשיעור מצטבר 22.18%בשיעור 
 ₪ בתוספת מע"מ.   5,442,175ע"ס  47.18%

ההגדלה מותנית בכך שלא תתקבל הארכת תוקף ערבות עד  
15.11.2020. 

 

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
   פרוטוקול ועדת תרומות (7

 (. העבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

ארגון צדקה פילנתרופי שרשום בארה"ב תרם חמישה מיגוניות   אופיר:
 לברור חיל.  1-לדורות ו 1לנחל עוז,  3פעמון לישובי שער הנגב: 

 
 :  הוחלט

 

13-20-5/7 
מליאת המועצה רשמה בפניה שהובא בפניה פרוטוקול ועדת תרומות 

 27.10.20מיום 
 

 
 . אושר ללא מתנגדים 

 
 העדפה מתקנת לעסקים מקומיים   (8

 הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד( )חומר רקע 
 

בעקבות פניה של חברי המליאה לתת העדפה לעסקים מקומיים,   אופיר:
  – חבר, עו"ד לשם   –יו"ר, שמעון  –הוקמה ועדה מקצועית: לילך 

פי החוק ובמקביל לעזור לעסקים  -חברה על מנת לעבוד על 
 מקומיים. מציג את סיכום הפגישה של הועדה. 
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 :  הוחלט
 

13-20-5/8 
 מאשרים את המלצות הועדה. 

 

 
 . אושר ללא מתנגדים 

   יםתב"ר (9
 

 הגדלה
 

 תשתיות לבתי אגודה במפלסים מטרה:  : 1687תב"ר 
 השתתפות משרד השיכון  -₪  630,000 מימון:  
קבוץ  – השתתפות בעלים    -₪  1,314,568 סכום ההגדלה:  

 מפלסים  
 ₪   1,944,568 סה"כ:  

 
 

 בניית מרכז ספורט, תרבות וצעירים    מטרה:  : 1849תב"ר 
מ. לפיתוח הפריפריה הנגב   ₪   1,000,000 סכום קודם:  

 והגליל
 טוטו, סן דייגו, מפעל הפיס  -₪  24,277,200  
מ.   – השתתפות ממשלה  - ₪   1,110,000  

 השיכון
 מלוות מבנקים ואחרים     -₪  500,000  
 מפעל הפיס  -₪  2,162,840 סכום ההגדלה:  
 ₪   29,050,040 : סה"כ 

 

 הוחלט: 
 
 

 
 

 . אושר פה אחד
 

 
 רשמה: לילך שיינגורטן                             

    

 
 לילך שיינגורטן                                                              אופיר ליבשטיין 

 מנכ"ל המועצה          ראש המועצה  
 

 ו שהוצג יםהמליאה מאשרת את  התב"ר 12-20-5/9

mailto:adasa@sng.org.il
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 : תוספת לאחר המליאה 
ה של רשות המים, וטענו שהם לא היו מודעים  רלאחר המליאה התקשרו מחברת הבק

לכך שההנחה חלה רק על חלק משפייה של צרכן גדול, ולפיכך יש לתקן את 
 א"ג למ"ק ביוב. התעריפים הם כדלקמן:    6התחשיב לביב מאסף ולהפחית ממנו 

 
 

 בש"ח למ"ק שפכים -תעריפי אגרת הביוב מ.א שער הנגב 

אגרת 

תפעול ביב 

 ציבורי

אגרת 

ביב  תפעול

 מאסף 

אגרת שיקום 

 ציבורי

אגרת 

שיקום 

 מאסף

מכון לטיפול 

 שפכים
 סה"כ

₪          0.45   ₪      0.90   ₪      0.10   ₪      0.20   ₪       3.49   ₪      5.14  

 

 בש"ח למ"ק מים -תעריפי אגרת הביוב מ.א שער הנגב 

אגרת 

תפעול ביב 

 ציבורי

אגרת 

תפעול ביב 

 מאסף 

אגרת שיקום 

 ציבורי

אגרת 

שיקום 

 מאסף

מכון לטיפול 

 שפכים
 סה"כ

 ₪0.31  ₪0.63  ₪0.07  ₪0.14  ₪2.44  ₪3.59 

 
רשות המים הודיעה שאין צורך בדיון נוסף במליאה וההפחתה תאושר במסגרת 

הבקרה נבדק  השימוע הציבורי שתערוך רשות המים. התחשיב שבוצע על ידי  חברת 

 על ידי שמעון ונמצא נכון. 

 

 
 לילך שיינגורטן                                                              אופיר ליבשטיין 

 מנכ"ל המועצה          ראש המועצה  
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