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 ' ניסן תשפ"אל   
 2021אפריל  12   
 1-1 –מליאה    

 
 21/5סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 11.4.21מיום 
 

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

 
 

 נציגת רוחמה - הדר שריד :יםחסר
 ארזנציגת  - אורנה נעים 
 נציגת כפר עזה - מירה שטהל 

 
   

 
  

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

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

 .7.3.21 מיום 4/21אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 עדכונים. .2
 

 הרכב ועד מקומי/הנהלה בנחל עוז.  .3
 

 . הנהלות תאגידים עירונייםאלעד שניר כנציג מקרב העובדים במינוי  .4
 

 .ממונה על הגביהו מינוי מנהל ארנונה .5
 
 .עדכון סעיפים בתקציב המועצה .6

 
 .שונות .7

 
  מבקרים בנחל עוז.הישיבת המליאה התקיימה  במרכז 

 הסבר על מרכז המבקרים.חברי המליאה קיבלו 
 

 :פירוט הסעיפים

 :7.3.21מיום  4/21אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 .סיכום הישיבה אושר ללא מתנגדים
 

 :עדכונים .2
 

מוסר עדכונים והתקדמות בנושאים: פרוגרמה חקלאית, הקמת אגודת מים  אופיר:
, ספירים, אזור תעשייה נגב מערבי, לב משותפת, פארק שקמה, שביל במ"ה

העוטף, פארק ארזים, תחום החדשנות, איבים, אנרגיה, חממה בטחונית, תהליך 
 אסטרטגי בחינוך.

 
 דני גולד מאוד התרשם מהמפגש עם התלמידים ומהביקור פה. דנה:

 
בעקבות סוגיות שעלו ביחס לועדה המרחבית לתכנון ובניה, אנו בודקים  יוסי:

המקומית עומד ראש  הוועדה בראשות -הקמת ועדה מקומית  תהליך של

זה ייקח  .במקביל כמהנדס הועדה המקומית מהנדס המועצה ישמש  .המועצה

 זמן, אבל זו השאיפה.

תפקיד חשוב ומשמעותי.  –יצאנו למכרז לתפקיד מנהל אחזקה בקרית החינוך  מיכאל:
 המכרז פתוח עד סוף השבוע.

 
 מהנדס המועצה הנבחר יכנס לתפקידו בסוף החודש. אופיר:

פורמלי ביוני, אבל הוא מעורב ולוקח מנהל מחלקת החינוך הנבחר יכנס באופן  
 כבר חלק בתהליך האסטרטגי בחינוך.

 ה על פתיחת מוס"ח.ירנותן סק 
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מרכז תכל"ס עובד טוב, יש תוכנית חומש, המקום עובד, מנסים לגייס עוד חלקית  מורן:
 משרה.

 
העלויות  –אושר תקציב להשתתפות המדינה בהגדלת המט"ש. המט"ש עובד  דוד:

 א עליה משמעותית, אבל בסה"כ הכל עובד.מעט עלו, ל
 

אנחנו על זה, בבחינת  –יש אירועים מורכבים בזמן האחרון  –חוסן ומוגנות  אופיר:
 הצרכים המיידים. אנחנו כל הזמן חושבים איך לבצע קפיצת מדרגה.

 הכל יכול להשתנות ברגע. –עדין ומורכב  –מצב בטחוני  
-, למרות שהבריכות בקבוצים תיש חוות דעת משפטית שאומר –יה בריכות שח 

מחויבים ברישיון עסק. ישובים שתהיה להם אסמכתא בריכות פרטיות, הם 
משפטית שאין להם צורך ברישיון עסק, יוכלו להעלות את הנושא מול היועצת 

 המשפטית של המועצה. 
 

 מה קורה בנושא הקמינים בישובים? דנה:
 

הוקמה ועדה, למדנו מה מותר ומה אסור, כרגע התמקדנו בנושא  –קמינים  אופיר:
 ההסברה.

 
 מרכז ההידרותרפי.המבקש עדכון על  דוד:

 
מרכז ההידרותרפי נפגע הכי הרבה מכל העמותות. קיבלנו אישור עקרוני  אופיר:

מקווים שהתרומה תעבור בזמן הקרוב. הפתיחה של המרכז הולכת  –מהתורם 
 ומתרחבת, עדיין אין פתיחה מלאה.

 
 האם יש תוכנית להשלמת חומרי הליבה בחינוך? דנה:

 צריך לחשוב אין נתונים לתלמידים את המענה. –כאמא לילדים מאוד מוטרדת  
 

סוגיה מערכתית שתצטרך לקבל מענה מערכתי. אנחנו בהחלט  –נושא החינוך  אופיר:
העלתה קיבלה על זה  כל נושא שמערכת החינוך –ניקח את הנושא בחשבון 

 מענה תקציבי. אנחנו יודעים להפוך עולמות ולהביא משאבים.
 

הכל ע"מ לא לעכב עשייה  מבצעים בועדת מכרזים אנו –נושא שמטריד אותו  דוד:
אישרנו מכרז ובדצמבר היה אמור להכנס לעבודה. לפני בר ופרויקטים. מנובמ

 שבוע שלח דוא"ל בנושא למהנדס המועצה ולא נענה.
 

בצענו  –לא תקין ונדאג שתתקבל תשובה. לעניין עצמו  –לגבי אי מתן מענה  אופיר:
 ניות באוויר בשל התנהלות הקבוץ.ישמ

אנחנו הולכים לקחת אחריות על נושא ההרחבות דרך החברה לפיתוח ואם עולה  
 אנחנו הכתובת בשמה. –צורך בקבוץ 
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 :הרכב ועד מקומי/הנהלה בנחל עוזשינוי ב .3
 
 :הוחלט        

 

5-21-3 
שינוי בהרכב שולחן החברי המליאה רשמו בפניהם שהונח על 

 מחברותה התפטרה סבאג אושרית -ועד מקומי/הנהלה בנחל עוז 
 .005121330 ז.ת כהן יענקלה נכנס במקומהו בוועד

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :הנהלות תאגידים עירונייםאלעד שניר כנציג מקרב העובדים במינוי  .4

 
אנו נדרשים לאשר את  .כידוע, אלעד שניר נבחר לתפקיד גזבר המועצה אופיר:

ספירים ושל העמותה לפיתוח של הנהלות באלעד כנציג מקרב העובדים 
 במקומו של שמעון קרן צבי. שירותים

 
 :הוחלט        

 

5-21-4 

שניר כנציג מקרב עובדי  המליאה מאשרת את מינויו של אלעד
ושל  בע"מ פארק תעשיות ספיריםשל  הנהלותב המועצה
במקומו של  בשער הנגב, לפיתוח שירותים חברתיים העמותה

 .שמעון קרן צבי
 ובכפוף לאישור הועדה ,01/07/2021יום לתוקף ב וייכנס יםמינויה

 .לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים
 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
  :ממונה על הגביהו מינוי מנהל ארנונה .5

 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

 המועצה מינתה .רמה לשםעו"ד מציג את חוות הדעת של היועצת המשפטית,  אופיר:
בעבר את גזבר המועצה, שמעון קרן צבי, כמנהל הארנונה וכממונה על 

לקראת סיום כהונתו של שמעון כגזבר המועצה, יש צורך למנות  הגבייה.
עו"ד רמה כמפורט בחוות דעתה, . במקומו את אלעד שניר, שנבחר לתפקיד

 הוא כשיר וראוי להתמנותמצאה ששל אלעד שניר, ו נתוניולשם בחנה את 
 . הארנונה וכממונה על הגביה כמנהל

 
 :הוחלט        

 

5-21-5 

לבטל את מינויו של שמעון קרן צבי כמנהל הארנונה, בתוקף  -
 .1.7.2021החל מיום 

למנות את גזבר המועצה הנכנס, אלעד שניר, כמנהל הארנונה  -
לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה  2לפי סעיף 

 .1.7.2021בתוקף החל מיום , 1976-כללית(, התשל"ו
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לבטל את מינויו של שמעון קרן צבי כממונה על הגבייה, החל  -
 .1.7.2021מיום 

למנות את גזבר המועצה הנכנס, אלעד שניר, לממונה על  -

הגבייה, לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים 

-במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג

, וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין; 1992

 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 70לצורך גבייתם לפי סעיף 

"(, של קנסות שפסק בית המשפט חוק העונשין" -)להלן 

 70לעניינים מקומיים לטובת המועצה; לצורך גבייתם לפי סעיף 

לחוק העונשין של קנסות בשל עבירות שהן ברירת משפט 

)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, 228ור בסעיף כאמ

, המגיעים למועצה על פי כל דין; ולצורך גבייה 1982-התשמ"ב

-לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו 18של קנסות לפי סעיף 

"(, של קנסות חוק העבירות המינהליות" -)להלן  1985

מינהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע 

ביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לג

 .1.7.2021לפי חוק העבירות המינהליות. תוקף המינוי החל מיום 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
  עדכון סעיפים בתקציב המועצה .6

 (הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

מציגים את השינויים בתקציב המועצה )הכוללים גם שינויים שאושרו  :ואלעד שמעון
בחודש פברואר(. חלק מהשינויים נובע מתקציבים שנתקבלו, אחרים 
מימוש סעיפים מהתקציב המותנה, והתאמת ההעברה המיוחדת 

המקור הוא מהתקציב המותנה, ומקורו בכספי ארנונה ליישובים. 
ספירים ומחולקים בין שדרות שנגבו בעבר )מעבר לתחזית( בפארק 

 לשער הנגב.
 

 :הוחלט
 

5-21-6 

אש"ח )כולל שינויים  1,239מאשרים שינויי תקציב בסך 

שאושרו במליאה קודמת(, תקציב המועצה המאושר הוא 

 אש"ח. 651אש"ח והתקציב המותנה  142,842

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 :שונות .7
 

 תב"רים
 

 :הגדלה
 

 פיתוח פארק תעשיה ספירים מטרה: :1573תב"ר 
 מהתקציב הרגיל -₪  34,834,167 סכום קודם: 
 מהתקציב הרגיל₪  188,567 סכום ההגדלה: 
 ₪  35,022,734 סה"כ: 

 
 תכנון מרחב צעירים בנחל עוז מטרה: :1912תב"ר 

 החטיבה להתיישבות -₪  124,588 סכום קודם: 
 השתתפות קבוץ נחל עוז -₪  42,868 סכום ההגדלה: 
 ₪  167,456 סה"כ: 

 

 מחדש לאחר שהחטיבה  1912יר את תב"ר במבהיר שיש צורך להע :שמעון
 קט יהיה גדול יותר.התיישבות קבעה שחלק הקיבוץ בפרויל

 התב"ר המקורי טרם אושר על ידי משרד הפנים.
 

 
 :הוחלט 

 מאשרים את התב"רים שהוצגו 5-21-7

 

 .אושר ללא מתנגדים

 
 

 רשם: ליאור ניסקי
  

    
 

 
 שמעון קרן צבי                                                             אופיר ליבשטיין

 גזבר המועצה                    ראש המועצה 
          

  

mailto:adasa@sng.org.il
mailto:adasa@sng.org.il

