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 ' אדר תשפ"אג   
 2021פברואר  15   
 1-1 –מליאה    

 
 21/2סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 12.2.21מיום 
 

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

 
 נציג גבים - ירון להב :יםחסר

 נציגת כפר עזה - מירה שטהל 
 

  
 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה

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

 
 .17.1.21מיום  1/21סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 שעות הכנה ליו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה. .2

 
 חשמלאי. –כ"א  .3

 
 עדכון תקציב כח אדם ושכר. .4

 
 עדכון סעיף בתקציב. .5

 
 עדכון שכר מנכ"לית המועצה ומבקר פנים. .6

 
 שונות. .7
 

 
 פירוט הסעיפים

 :17.1.21מיום  1/21סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 .הישיבה אושר ללא מתנגדיםסיכום 
 

  :שעות הכנה ליו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה .2
 (.לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר

 
 סבוריםלאחר התייעצות עם היועצת המשפטית של המועצה אנו  שמעון:

, העשויות שלאור העבודה הכרוכה בכתיבת החלטות ועדת הערר
יש מקום לשלם ליו"ר הועדה גם על כתיבת  לעמוד בביקורת שיפוטית, 

ההחלטה. מצורפת חוות דעת של היועצת המשפטית של המועצה, 
מספר והן על משרד הפנים המצמצמות של הנחיות ה בוססת הן על המ

 את חוות הדעת כלשונה.. מציע לאמץ השעות הנדרש
 במקרים שבהם יחשוב יו"ר ועדת הערר שיש צורך לחרוג במספר 

 תהיה מנכ"לית המועצה מוסמכת לאשר תוספת שעות., השעות
 

 :הוחלט
 

2-21-2 

מאשרים  על פי חוות דעת יועמ"ש המועצה, תשלום ליו"ר ועדת 
 :ולפי מספר השעות ערר בהתאם לתעריף החשב הכללי

עד שתי שעות ו עד שתי שעות הכנה לדיון מקדמי אחד בכל ערר
לכתיבת הכנה לכל ישיבת הוכחות, עד שמונה שעות הכנה 

 . החלטה
 רהתשלום יהיה על פי דיווח, ומנכ"לית המועצה מוסמכת לאש

  חריגה משעות אלה על פי פניה מנומקת מראש של יו"ר הועדה

 
 .מאושר ללא מתנגדים
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 חשמלאי –כ"א  .3
 

 הנושא יוצג בישיבת המליאה הבאה.
 

  :עדכון תקציב כח אדם ושכר .4
 (.לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר

 
שאושר בעת אישור תקציב המועצה אופן הצגת תקציב כח אדם ושכר  שמעון:

לכן אנו  מהפורמט המבוקש על ידי משרד הפנים, שונה  2021לשנת 
, או אין שינוי במצבת כח אדם –מביאים לאישורכם את הפורמט החדש 

  בתקציב. 
 

 :הוחלט
 

2-21-4 
והתקציב מאשרת את הפורמט המתוקן של מצבת כוח האדם 

 .2021לשנת 

 
 .מאושר ללא מתנגדים

 
 :עדכון סעיף בתקציב .5

 
שנים האחרונות נמצאים בתהליך של סגירת גרעון. אנו  5-ב –מעברים  שמעון:

לטובת סגירת הגרעון  2020מתקציב  אש"ח 15מבקשים תוספת של 
)המועצות השותפות משתתפות בסכום זהה(. כידוע לכם, תקציב 

 מעברים "יושב" במתנ"ס. סגירת הגרעון מסייע לתזרים המתנ"ס.
נגנב רכב השייך למחלקה  2020בשנת  –רכב למחלקת המוניציפאלית  

אישור אנו מבקשים . 2020-ונרשמו כהכנסות ב דמי הביטוח התקבלו –
 .2021לרכישת רכב חדש למחלקה מתקציב 

 :הוחלט
 

2-21-5 

 מאושר.  –לטובת מעברים ₪  15,000העברת  .1

רכב סוג  תמאושר בכפוף להחלטת ועד –רכב בטחון  .2
  רכישת הרכב.

 .2021המקור סעיף הרזרבה בתקציב  לשנת  .3

 
 .מאושר ללא מתנגדים

 
 :ן שכר מנכ"לית המועצה ומבקר פניםעדכו .6

 שיינגורטן, מנכ"לית המועצה, לא נכחה בדיון()לילך 
 

אנו יכולים לאשר שקבע משרד הפנים, חדשים על בסיס כללים  אופיר:
 ותמיר בראנץמשכר מנכ"ל(  90%) לילך שיינגורטןלבשכר  העלאה

  משכר מנכ"ל(. 90%)
 

 .2021מציין שהעלויות נלקחו בחשבון בתקציב   שמעון:
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מעבר לאישור, חשוב לפרגן ללילך שמבצעת עבודה נהדרת, מגיע לה  אדי:
 כל פרגון ומעבר.

 
 :הוחלט 

 

2-21-6 
, מנכ"לית המועצה, ללילך שיינגורטןלאשר עליה בשכר 

 ,ותמיר בראנץ, מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור
  מנכ"ל. משכר 90%-ל

 
 .אושר ללא מתנגדים

 : שונות .7
 
 לתכנון ובניה נציג ציבור בועדה (1

 
 לועדה לתכנון ובניה "נגב מערבי".אנו מתבקשים למנות נציג ציבור  אופיר:

 
 :הוחלט

 

2-21-7/1 
בועדה לתכנון ובניה "נגב ציבור  תכנציג יפעת פורתמאשרים את 

   מערבי".

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 נציג ציבור לועדת בחינה (2

 
 בחינה.  מבקשת למנות נציגת ציבור נוספת לועדת לילך:

 
 :הוחלט

 

2-21-7/2 
ענת כנציגת ציבור בוועדות בחינה.  ענת וולףלאשר את המינוי של 

אורי ברום ודבורי גולן  ,נפלדייאברהם שבטי גברי, תצטרף ל
 המשמשים כעת כנציגי ציבור בוועדות.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
  7.2.21סיכום ישיבת ועדת תרומות מיום  (3

 (.המליאה מבעוד מועדהועבר לחברי )חומר רקע 
 

 2לקבלת תרומה  7.2.21מיום מציג פרוטוקול ישיבת ועדת תרומות  שמעון:
 מיגוניות פעמון עבור הישובים נחל עוז וניר עם.
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 :  הוחלט 

2-21-7/3 
מליאת המועצה רשמה שהובא בפניה פרוטוקול ועדת תרומות מיום 

7.2.21. 

 

 .אושר ללא מתנגדים

 תב"רים  (4
 

 הגדלה
 

 תשתיות לבתי אגודה במפלסים מטרה: :1687תב"ר 
 השתת' קבוץ מפלסים -₪  1,314,568 סכום קודם:  
 משרד השיכון -₪  630,000   
 משרד השיכון -₪  681,239 סכום ההגדלה:  
 ₪  2,625,807 סה"כ:  

 
 גן ילדים באור הנר מטרה: :1797תב"ר 

 קבוץ אור הנר -₪  200,000 סכום קודם:  
 מפעל הפיס -₪  1,126,579   
 משרד החינוך -₪  111,997   
 מלוות מבנקים ואחרים -₪  250,000   
 מפעל הפיס -₪  26,000 סכום ההגדלה:  
 ₪  1,714,576 סה"כ:  

 
 חדשים

 
  –הסדרי תנועה ובטיחות בקרית החינוך  מטרה: :1932תב"ר 

 שלב ב'   
 משרד הפנים -₪  624,000 מימון:  
 ₪  624,000 סה"כ:  

 
 שיקום בטונים בחדר אוכל קבוץ דורות מטרה: :1936תב"ר 

 קרן פיתוח דורות -₪  70,013 מימון:  
 ₪  70,013 סה"כ:  

 
 שילוט מחובר לקרקע בקבוץ דורות מטרה: :1937תב"ר 

 קרן פיתוח דורות -₪  50,000 מימון:  
 ₪ 50,000 סה"כ:  
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 הגדלה והקטנה
 

 מועדונית מפלסים מטרה: :1702תב"ר 
 שרד העבודה והרווחהמ -₪  195,750 סכום קודם:  
 שתתפות קבוץ מפלסיםה -₪  30,000   
 לוות מבנקים ואחריםמ -₪  194,250   
 השתתפות קבוץ מפלסים -( ₪ 30,000) סכום ההקטנה:  
 קרן פיתוח מפלסים -₪  30,000 סכום ההגדלה:  
 ₪  420,000  סה"כ:   

 
 :הוחלט

 

 לאשר את התב"רים  2-21-7/4

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 לילך שיינגורטן: מהרש

    
 

 
 

 לילך שיינגורטן                                                      אופיר ליבשטיין
 המועצה מנכ"לית                      ראש המועצה 
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