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 ' שבט תשפ"א ח   
 2021ינואר  21   
 1-1 –מליאה    

 
 1/21סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 17.1.21מיום 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה   - אופיר ליבשטיין  :נוכחים
 נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה  - יוסי קרן 
 נציגת רוחמה  - הדר שריד 
 נציגת כפר עזה  - מירה שטהל  
 נציג גבים - ירון להב 
 נציגת יכיני - מורן חג'בי 
 נציג אור הנר  - אדי פולנסקי  

 
 נציג דורות - ניר בן אשר  : חסרים

 נציגת ארז  - אורנה נעים  
  נציג מפלסים  - דוד בן ברון  
   נציגת ניר עם  - מזרחי בראודה  דנה 
 נציגת נחל עוז  - צ'ריגן אל  עדי 
  

 : משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 גזבר המועצה  - שמעון קרן צבי  
 מנהל האגף האסטרטגי - ליאור ניסקי 
 מנכ"ל החברה לפיתוח  - מיכאל גוטסמן  
 סגן גזבר ומנהל רכש  - אלעד שניר 
 מנהל חשבונות ראשי  -  שוקי פדר 
 חשב/מנהלן קרית החינוך  - יואב גלבוצקי  

 
 : סדר היום

 
 . 30.12.20מיום  18/20סיכום ישיבת מליאה מס'   .1

 
 עדכונים.  .2

 
 .2019דו"ח כספי מפורט לשנת   .3

 
 הסכם בין המועצה למתנ"ס. .4

 
 . שינוי בחלוקה הפנימית של הסעיפים – 2021עדכון קרן פיתוח לשנת  .5

 
 תבחינים לתמיכות.  .6

 
 שונות.   .7
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 פירוט הסעיפים 

 : 30.12.20מיום  18/20סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 . מתנגדים ללא אושר  הישיבה סיכום
 

 : עדכונים .2
 

מעדכן על הרכב ועדת השקעות: שמעון קרן צבי )יו"ר(, יואב גלבוצקי,   אופיר:
 . אלעד שניר, שוקי פדר, ירון להב )משקיף(

 נותן סקירה על מצב הקורונה בישובי המועצה.   
 בנושא הצמתים. מוסר עדכונים   
 מוסר דיווח על הנעשה בתחום הבינוי במועצה.   
ת בחינה למשרות מהנדס המועצה ומנהל מחלקת  וועדמועדים לתואמו   

 בפברואר נצא למכרז גזבר המועצה.   החינוך.
 . 1.2.21-עדי רום החלה בחפיפה, תכנס לעבודה מלאה ב  –ניהול מתנ"ס   
 מוסר עדכונים בנושא החדשנות.   
קיבלנו בקשות שאנו נגבה את תשלומי הארנונה מתושבי   – גביית ארנונה   

. נקיים דיון בנושא ונביא לעדכון חברי מליאת  הקבוץ שאינם חברים
 . המועצה

מזמין את חברי מליאת המועצה לסיור על מנת לעמוד מקרוב על הנעשה    
 . ברחבי המועצה

  
 . 10:30בשעה  15.2.21סיור לחברי מליאת  המועצה תואם ליום שישי,  ❖

  

 :2019דו"ח כספי לשנת  .3
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד( 

 
שהגיע באיחור ניכר ממשרד   2019מציג במפורט את הדו"ח הכספי לשנת  שמעון: 

 הפנים. 
 

 :הוחלט
 

1-21-3 
   2019המפורט לשנת כספי חברי המליאה מאשרים את  דו"ח ה

 
 . מאושר ללא מתנגדים

 
   :למתנ"סהסכם בין המועצה  .4

 (. הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

מציג את הצורך בהסכם בין המועצה למתנ"ס. השינוי בין שנה שעברה   אופיר:
העברה של רבש"ץ איבים למתנ"ס. כך יוכל לשמש גם כאב בית   – לשנה 

 במתנ"ס. 
 

 מציג את ההסכם, נספח א' והדו"ח הכספי.  יואב:
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 הדעת של היועצת המשפטית. מציג את חוות  שמעון: 

 
 השיבו לשאלות חברי מליאת המועצה. יואב ואופיר 

 
 :הוחלט

 

1-21-4 
  ממתנ"ס "שערלאשר את ההסכם המוגש לקבלת שירותים 

 , כולל נספח א'. 2021הנגב" בשנת 

 
 . מאושר ללא מתנגדים

 
  :שינוי בחלוקה הפנימית של הסעיפים  –  2021עדכון קרן פיתוח לשנת  .5

 (. הועבר לחברי מליאת המועצה)חומר רקע 
 

כולל ביתרות הפתיחה וביתרות הסגירה,  מסביר שאין שינוי מהותי בדו"ח,   שמעון: 
 מלבד שינוי בחלוקה הפנימית של הסעיפים. 

 
 :הוחלט

 

1-21-5 
 . 2021לאשר את עדכון קרן פיתוח לשנת 

 
 . מתנגדיםמאושר ללא 

 
   תבחינים לתמיכות .6

 (. לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר
 

מציג את סיכום ישיבות ועדות התמיכות והתבחינים של המועצה. אנו   אלעד: 
 . 2021נדרשים לאשר את התבחינים לשנת 

 . הנוכחית  מציג את השינויים משנה שעברה לשנה  
 

 :הוחלט
 

1-21-6 
 . 2021מאשרים את התבחינים לשנת 

 
 . מאושר ללא מתנגדים
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 :  שונות .7
 
 תעריפי תשלום ליושבי ראש ולחברי ועדות ציבוריות (1

 
מציג את ועדת ערר לענייני ארנונה. קיימת המלצה לשלם שכר   שמעון: 

₪ +   211השכר נכון להיום  –כ"ם תליו"ר הועדה עפ"י חישוב  
לשעה. כמו כן, מצופה לשלם שכר על הכנה לדיון. לכן יש  מע"מ 
 באישור המליאה לתשלום. צורך 

ממליץ להגביל את שעות ההכנה לשעת הכנה אחת לדיון ושעה   
   נוספת לדיון הוכחות. 

  יביא(  לאחר התייעצות עם יועמ"ש המועצה ) לאחר הישיבה ❖
את נושא שעות ההכנה, מאחר שהיא סברה    מחדש לדיון

שיש צורך בתוספת שעות הכנה לצורך כתיבת ההחלטת  
 . הוועדה

 
 :הוחלט

 

1-21-7/1 
. שכרו לשעת  מאושר תשלום ליו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה

עבודה יהיה כשכר יור ועדה ציבורית כפי שייקבע בהוראת התכ"ם  
 ₪ ועוד מע"מ( 211העדכנית )כיום 

 
 . מאושר ללא מתנגדים

 
 חשמלאי  –כ"א  (2

 
 הנושא יוצג בצורה מסודרת בישיבת המליאה הבאה.

 
 תב"רים   (3

 
 חדשים 

 
 פארק ארזים  – עבודות פיתוח באז"ת שער הנגב  מטרה:  : 1927תב"ר 

 משרד הכלכלה -₪  400,000 מימון:   
 ₪   400,000 סה"כ:   

 
תחנת רכבת   –ביצוע הסדרים לחניית אופניים  מטרה:  : 1928תב"ר 

 קרית החינוך 
 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  -₪  480,000 מימון:  
 1892העברה מתב"ר  -₪  120,000  
 ₪   600,000 סה"כ:  

 
 232תכנון ציר  מטרה:  : 1929תב"ר 

 משרד הבטחון -₪  400,00 מימון:  
 ₪   400,000 סה"כ:  

הכוונה לתכנון שביל אופנים מצומת סעד למפלסים. המימון הסופי יכול   ❖
 אש"ח, עדכון יימסר עם קבלת ההתחייבות הסופית.   398שיעמוד על 
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 תכנית אסטרטגית מטרה:  : 1930תב"ר 

 משרד הפנים -₪  160,000 מימון:  
 ₪   160,000 סה"כ:  

 
 התייעלות אנרגטית  מטרה:  : 1931תב"ר 

 התייעלות אנרגטית -₪  830,000 מימון:  
 ₪   830,000 סה"כ:  

בעיקרה סיוע ליישובים שלא יכללו בפרויקט של חברת החשמל ויעמוד על   ❖
 .גובה הסבסוד של המועצה

 
 גמר תכנון ופיקוח מרכז ספורט וצעירים מטרה:  : 1933תב"ר 

 משרד הפנים -₪  592,000 מימון:  
 ₪   592,000 סה"כ:  

 
 מדידות ארנונה  מטרה:  : 1934תב"ר 

 משרד הפנים -₪  398,000 מימון:  
 ₪   398,000 סה"כ:  

 
 מיגון מועדונית באור הנר  מטרה:  : 1935תב"ר 

 1856העברה מתב"ר  -₪  100,000 מימון:  
 ₪   100,000 סה"כ:  

 
 הקמת התראה בכפר עזה  מטרה:    1903תב"ר 

מתקציב משרד  אש"ח 81אושר תב"ר על סך  06/20במליאה  ❖
אש"ח ביקש  80הבטחון. מאחר שההתחייבות יצאה על סך 

אש"ח  80משרד הפנים להקטין את התב"ר ולהעמידו על סך 
 )מתקציב משרד הבטחון(.

 
 : הגדלה

 
 השתתפות בהקמת מרכז הפעלה  מטרה:  : 1862תב"ר 

 משרד הפנים  -₪  1,500,000 סכום קודם:  
 משרד הפנים -₪  520,000 סכום ההגדלה:  
 ₪   2,020,000 סה"כ:  

 : הקטנה
 

 מצ'ינג למיגון מבני רווחה  מטרה:  : 1856תב"ר 
 מלוות מבנקים ואחרים  -₪  372,967 סכום קודם:  
 1935העברה לתב"ר  -( ₪ 100,000) סכום ההקטנה:  
 ₪   272,967 סה"כ:  
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 לתקציבי מדינה ולהשקעות בישובים  מצ'ינג מטרה:  : 1892תב"ר 

 מלוות מבנקים ואחרים  -₪  291,443 סכום קודם:  
 1928העברה לתב"ר  -( ₪ 120,000) סכום ההקטנה:  
 ₪   171,443 סה"כ:  

 
 :הוחלט

 

 לאשר את התב"רים   1-21-7/3

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
 רשם: שמעון קרן צבי 

    
 
 

 
 שמעון קרן צבי                                                               אופיר ליבשטיין 

 המועצה  גזבר           ראש המועצה  
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