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 ' סיון תשפ"אכ   
 2021מאי  31   
 1-1 –מליאה    

 
 6/21סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 30.5.21מיום 
 

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

 
 נציג מפלסים - דוד בן ברון :יםרחס

 נציגת רוחמה - הדר שריד 
 נציגת ארז - אורנה נעים 
 נציג גבים - ירון להב 

 
  

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

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

 
 .11.4.21מיום  5/21אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 עדכונים. .2

 
 .2020דו"חות כספיים עמותות/תאגידים לשנת  .3

 
 דו"ח כספי ועד מקומי גבים, אור הנר, רוחמה. .4

 
 דו"חות ביקורת ועד מקומי ניר עם, ארז, גבים, אור הנר, כפר עזה, רוחמה. .5

 
 ועדת תמיכות. .6

 
 הצעה לשמות רחובות לאזור תעשייה שער הנגב מערב. .7

 
 בי אנוש.ניהול אגף משא .8

 
 החזר כספי חוגים במבצע "שומר החומות". .9

 
 עדכון תקציב. .10

 
 .שונות .11

 
 :פירוט הסעיפים

 
 :11.4.21מיום  5/21אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .אושר ללא מתנגדים - 11.4.21מיום  5/21סיכום ישיבות מליאה מס' 

 
 :עדכונים .2

 
 : חומות"הנותן סקירה על מבצע "שומר  אופיר:

 -רקטות. חלק מהישובים חטפו בצורה אגרסיבית  900-על שער הנגב נורו כ                   
פגיעות ברכוש, נצורים בבתים, פגיעה בגן ממוגן. בארז במרבית הזמן ישבו 

 .דבממ"
 נערכנו ליום שאחרי, מקיימים הפקת לקחים והערכות למבצע הבא. 
פור, אך מבחינתו ביצעו עבודה יש מקום לשי –ראוי לציין את צוות המועצה  

 מדהימה. 
 נקודות מרכזיות: 

אנשי המקצוע ובעלי התפקידים  ,ביצעו הפקת לקחים –הנהגות הישובים  -
 מרוצים מתפקוד המועצה. 

 .נפגעה בעיקר בנחל עוז -רציפות תפקודית   -
הגן נפסל ע"י פקע"ר.  –פגיעה ישירה בגן ילדים. מבצעים למידה  –ניר עם  -

 8גנים בעוטף שבוצע בהם מערך מיגוני )חיפוי של הגג(. יש  100-יש כ
אלו גנים שתקינים מבחינת  –מעגלי פלדה  2מוגנו  2004-שיטות של מיגון. ב
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אנחנו בתהליכים מול פקע"ר במטרה להחליף את הגנים  –פקע"ר 
 שממוגנים בגנים חדשים.

 "מוריד את הכובע בפניהם". –בקבוצים  מציג את עבודת הצוותים שעבדו -
 –נמצא רק כשחייב אני בתפיסת העולם שלי,  –ייצוג התושבים במדיה  -

נאמר לי ע"י הצוות שהנוכחות שלי חשובה. הייתי כל יום במדיה, אבל לא 
 בעומס, אנשים הזדהו עם המסר שהעברנו.

במבחן לא עומדת  –שהמדינה בנתה מלונית פחות מאמין בתוכנית  –הפגות  -
כל אחד עומד בפני עצמו, מי שאין לו מענה  –ימים ראשונים  3-4המציאות. 

שעות. הפגה  72אנחנו כמועצה צריכים לתת מענה. רוב האירועים הם  –
דורשת המון, מורכב לקבוע איזה ישוב הולך לאן. אנחנו צריכים  -קהילתית 

 –בטחון להיות גמישים בנושא הזה. להערכתי, "האסימון נפל" למשרד ה
המענה למועצות צריך להיות כלכלי והמועצות צריכות לתת את המענה. 
הזדמנות לומר תודה לליאור ניסקי ונפתלי סיון על המענה לכל תושב 

 שפנה.
 

יצר ומי שהפעיל אותו  הצורה בה עבדנו במבצע האחרון היה מכביד ביותר  שמעון:
מקומות עבורם , חלקם הודיעו לאחר שהוזמנו ציפיות גבוהות אצל התושבים

הימים  3ידי )לאחר ה אפשרות טובה יותר. המודל העתנתישלא יגיעו, כי נ
ברורים גם אשר קהילתיים ככל הניתן מודלים בלהיות  צריךהראשונים( 

 לתושבים.
 

לתכנן הפגה  –תיאום ציפיות מול התושבים. המטרה  –המסקנה המשמעותית  אופיר
 מקומות. 2-קהילתית במקום אחד, לכל היותר ב

גיוס תקציבים: ₪. מיליון  1הוצאות מעל  –סגרנו את החשבונות עם כל הגופים  
JNFדייגו, ההסתדרות הציונית-, סן. 

 
חשוב כל יום לשאול למה? לוודא שאנחנו  –משפחה עם ילדים שנשארת באזור  עדי:

 לא מפספסים אף אחד.
 

כל הצוותים נתבקשו להיות בקשר עם הילדים. חיילים קיבלו וואצ'ר לחומוס  אופיר:
 סיון כהן עשתה עבודה מצוינת. –ובירה. הקל"ה 

 
הקל"ה לישובים שאינם צמודי  –חלוקה נכונה של המשאבים  יש לחשוב על  ניר:

 גדר.
 

 חשוב לאפשר קרבה בין המקומות של הפינוי הקהילתי. מירה:
 

זה מחמם את הלב. השלט ששמו  –פניתי למועצה, קיבלתי מענה לעובדים שלי  אדי:
אחד הדברים היפים שנעשו. הבאתי את ליברמן, ראיתי  –בכניסות לישובים 

 היה מאוד מרשים. –בחמ"למה שהלך כאן 
, לא התייחסו 24/7אני מנהל את הרפת, כל הרפתות עובדות  –ברמת הישוב  

 חשוב לי לשתף בנושא. –ושבים שבחוץ לעובדים שלנו, התייחסו לת
 

מקבל את מה שאדי אומר, חשוב  –ביצענו ערב לעובדים הזרים עם מתורגמן  אופיר:
 לומר את הדברים גם בתוך הישוב.

מחדשים את הסיפור  –נותן תקציר על הנעשה בתוכנית האסטרטגית  – חינוך 
 החינוכי. בשבועיים הקרובים מסיימים את הסבב בישובים.
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לא מקבלים אף  –נותן סקירה על מספר כיתות והתלמידים שעולים לכיתה א'  
 ילד שלא עומד בקריטריונים.

 נותן סקירה לגבי תלמידי חוץ בתיכון. 
 תהליך איתור מנהל/ת לשנה הבאה –מנהלת החטיבה יוצאת לשבתון  –חט"ב  

 .באחריות משרד החינוך ושיתוף שלנו
 תגובות חיוביות של תושבים. –יש רוח של עשייה משמעותית  – תרבות 
 .המטרה: להגדיל את מערך הפעילות – מחלקת צעירים 
 פיתוח תעסוקה ברמה הקהילתית וקהילת עסקים. – תעסוקה 
טבילת אש של נדב פרץ, מנהל המרכז, שעשה עבודה מצוינת. הצוותים  – חוסן 

 עבדו מאוד קשה.
 , מהנדס המועצה החדש, נכנס לתפקידו.אוזילבסקישמעון  – הנדסה 
  

 :2020דו"חות כספיים עמותות/תאגידים לשנת  .3
 

,  של כל העמותות והגופים )למעט 2020דוחות הכספיים לשנת את ה  מציג שמעון:
אושרו על ידי מוסדות הגופים הללו  המתנ"ס אותו הציג אופיר(. כל הדוחות 

  .(30.6-שקיבלו אורכה עד ה ,)למעט עמותת התיירות שקמה בשור
 התייחסויות של חברי המליאה.קיום דיון ולאחר 

 
 :הוחלט

 

6-21-3 

עפ"י סעיף  2020-המליאה רשמה בפניה את הדין וחשבון השנתי ל
 המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( לצו ( )ה( 11)א( ) 63

 בתאגידים הבאים:
 וספורט תרבות, אומנות, לחינוך עמותה – הנגב שער ס"מתנ -

 ( ר"ע)
 פארק תעשיות ספירים בע"מ. -
 האגודה לקידום הספורט בשער הנגב )ע"ר(. -
 בע"מ. החברה לפיתוח שער הנגב -
 העמותה לפיתוח שירותים חברתיים )ע"ר( -

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
  :2020לשנת  ועדים מקומייםדו"ח כספי  .4

 

 רוחמה, אור הנר, גבים.עדים המקומיים: וומציג את הדוחות הכספיים של ה שמעון:

 נבדקו ע"י שוקי.הדוחות 
 

 :הוחלט
 
 

 
 
 

 
 אושר ללא מתנגדים.

 

כספיים הדוחות ההמליאה רושמת בפניה את הנחת  6-21-4
עדים מקומיים של הישובים: וושל ה 2020שנת )מבוקרים( ל

 רוחמה, אור הנר, גבים.
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 יםמקומי יםדו"חות ביקורת ועד .5
 

כפר עזה, גבים, רוחמה, מקומיים: הועדים של הביקורת המציגה את דו"חות  לילך:
 ארז, אור הנר, ניר עם, רוחמה, נחל עוז.

 
 :הוחלט

 
 

 
 
 
 

 ללא מתנגדים. אושר
 

 :ועדת תמיכות .6
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
מציג את פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לפי נוהל תמיכות ופרוטוקול  אלעד:

הוצגו הסכומים שיועברו לעמותות  שנה לפי נוהל תמיכות.מישיבת ועדת ה
 השונות.

 
 :הוחלט

 
 

 
 

 אושר ללא מתנגדים.
 

 :הצעה לשמות רחובות לאזור תעשייה שער הנגב מערב .7
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
 החלופות לבחירת שמות רחובות לאזור תעשייה שער הנגב מערב. 3מציג את  אופיר:

 
 :הוחלט

 
 

 
 

 
 אושר ללא מתנגדים.

 
 :ניהול אגף משאבי אנוש .8

 
פנסיונרים. בנוסף מנהלת  90-עובדים מכהנים  וכ 250-היום מועסקים במועצה כ לילך:

עובדים.  על  130-תאגידים עירוניים, הכוללים כ 3-מש"א נותנת שירותי מש"א ל
אנו מבקשים לעבור  איכותי שייתן מענה מיטבי לעובדים,מנת לשמר כח אדם 

 מניהול מחלקה לניהול אגף.

המליאה רושמת בפניה את הנחת דוחות ביקורת ועדים  6-21-5

כפר עזה, גבים, רוחמה, ארז, אור הנר,  : 2020מקומיים לשנת 

 נחל עוז.דורות, ניר עם, 

ופרוטוקול ישיבת  2021מאשרים את נוהל תמיכות לשנת  6-21-6
 ועדת המשנה לפי נוהל תמיכות.

במקום  - 7את חלופה ג' בכפוף לתיקון רחוב מאשרים  6-21-7
במקום הבקיה לרשום   - 8החמצה לרשום אספסת, רחוב 

 דגן.
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 :הוחלט

 
 

 
 

 
 אושר ללא מתנגדים.

 
 :החזר כספי חוגים במבצע "שומר החומות" .9

 
בשל המצב הבטחוני במבצע "שומר החומות", לא התקיימו חוגים. אנו מבקשים  לילך:

 לזכות עבור המפגשים שלא התקיימו.
 

 :הוחלט
 
 

 
 

 
 אושר ללא מתנגדים.

 
 :תקציבסעיפים בעדכון  .10

 
בחודש האחרון חלו שינויים המשפיעים על מספר סעיפי תקציב. בעקבות מבצע  אלעד:

של משרד הביטחון  התחייבויותשומר החומות הוצאנו תושבים להפגות, כנגד 
"ח ותרומות שהתקבלו במועצה בסך אש 225, נגב גליל בסך "חאש 1,225בסך 

 הוצאה כנגד הכנסה.-"ח אש 82
אוטובוס חדש, מכספים שהתקבלו  שת"ח ישולמו לרכיאש 635, סך של בנוסף 

. לספק ולאממשרד החינוך. זו השנה הראשונה בה הכספים הועברו למועצה 
 –"ר הייעודי התבן בתיאום עם משרד הפנים הביצוע יירשם בשוטף ולא בעדכו

 הוצאה כנגד הכנסה.
 :כדלהלן מבוקשות תוספות ישנן, לעיל נוסף 
 לכידת בנושא המועצה של השירות רמת את להרים הרצון לאור -בכלבים טיפול 

 בשיתוף משרה בחצי כלבים לוכד ונעסיק מהאשכול ניפרד אנו, משוטטים כלבים
 "ח. אש 51עם מועצה אזורית לכיש. עלות תוספתית של 

 .שנסגרו בתביעות עצמיות השתתפויות -"חאש 40הגדלה של  -ביטוחים 
לאספקת  חברה"ח עקב התקשרות עם אש 14תוספת של  -מוניציפלי קבלניות 

 לצורך אכיפת חוקי עזר. מסופונים
תשתיות  הכנתלצורך  ח"אש 140תוספת של  -"י בניר עםגנלמיגון  תשתיות 

המצב הבטחוני וימומן  עקבבגני הילדים בניר עם. הפרויקט יצא לדרך  "מיםלממ
 .הפרויקט לצורך תרומות קבלת על עובדיםבשלב זה ממקורות המועצה. 

"ח לצורך שכירות רכב למנהל האחזקה אש 25תוספת של  -מנהל אחזקה רכב 
 .סהנכנ

הגדלנו "ח וכן אש 40מימון סעיפים אלו ביטלנו הפרשה  לרזרבה בסך  לצורך 
 ח."אש 230השימוש בעודף המצטבר בסך  תא

  

את איוש משרת ניהול ההון האנושי מדרגת מחלקה מאשרים  6-21-8
 לדרגת אגף.

למפגשי החוגים שלא התקיימו במבצע מאשרים החזר כספי  6-21-9
 "שומר החומות"
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 :הוחלט
 
 

 
 

 אושר ללא מתנגדים.
 

 :שונות .11
 
 :נציג מקרב העובדים בעמותת מתנ"ס שער הנגב, נציגת ציבור במתנ"ס שער הנגב (1

 
היה אורי מלול שפרש  –נציג מקרב העובדים בעמותת מתנ"ס שער הנגב  לילך:

מתפקידו. אנו נדרשים לאשר את יגאל דדיה שנבחר לניהול מחלקת 
 החינוך. 

 3קדנציה של  זהר להב שפר, השלימה – נציגת ציבור במתנ"ס שער הנגב 
 שנים נוספות. 3-ב ים, ונדרש להאריך את הקדנציה שלהשנ

 
 :הוחלט

 
 

 
 
 
 

 אושר ללא מתנגדים.
 

 נציגת ציבור בועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור (2
 

ועדה להנצחת זכרם של ואליהו סגל ביקש לפרוש מחברותו כנציג ציבור ב לילך:
 ועדה.ולאשר את נעה כרמון כנציגת ציבור בנרצחי טרור. אנו מבקשים 

 
 :הוחלט

 
 

 
 

 אושר ללא מתנגדים.
 

 פקח ולוכד כלבים (3
 

מאשכול נגב מערבי. ע"מ לתת עד היום קיבלנו את שירות לכידת כלבים  אופיר:
מענה ביחס לדרישות התושבים בעיקר בשל הכלבים העזתיים, מבקש 

 לקלוט בחצי משרה לוכד כלבים שיבצע גם את הפיקוח.
 
 
 
 

 .שהוצגו כפי הסעיפים עדכון את מאשרים 6-21-10

בהנהלת  מאשרים את יגאל דדיה כנציג מקרב העובדים 6-21-11/1
 עמותת מתנ"ס שער הנגב.

מאשרים לזהר להב שפר הארכת כהונה נוספת מקרב נציגי  
 ציבור  בהנהלת עמותת מתנ"ס שער הנגב.

עדה להנצחת זכרם ומאשרים את נעה כרמון כנציגת ציבור בו 6-21-11/2
 של נרצחי טרור.
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 :הוחלט 
 
 

 
 

 אושר ללא מתנגדים.
 

 הארכת תקופת חפיפה לגזבר המועצה ומהנדס המועצה (4
 

מבצע "שומר החומות" אנו מבקשים להאריך את תקופת החפיפה של שמעון בשל 
, בכפוף לאישור בחודש אחד צהעקרן צבי, גזבר המועצה, ודניאל סנרמן מהנדס המו

 משרד הפנים.
 
 :הוחלט

 
 

 
 
 

 אושר ללא מתנגדים.
 

 :תב"רים (5
 

 הגדלה
 

 הקמת בי"ס יסודי מטרה: :1666תב"ר 
 קק"ל -₪  950,000 סכום קודם: 
 משרד החינוך -₪   20,813,449  
 מלוות מבנקים ואחרים -₪  6,220,000  
 משרד החינוך - 2,134,051 סכום ההגדלה: 
 ₪  30,117,500 סה"כ: 

 
 יח"ד + הסדרה קבוץ ארז 500-תב"ע הרחבה ל מטרה: :1736תב"ר 

 משרד השיכון - 3,093,179 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  201,240 סכום ההגדלה: 
 ₪  3,294,410 סה"כ: 

 
יח"ד + הסדרה קבוץ נחל  500-תב"ע הרחבה ל מטרה: :1737תב"ר 

 עוז
 משרד השיכון -₪  2,505,386 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  135,427 סכום ההגדלה: 
 ₪  2,640,813 סה"כ: 

 
 
 
 

  .בחצי משרה מאשרים קליטת פקח 6-21-11/3

להאריך את תקופת בכפוף לאישור משרד הפנים מאשרים  6-21-11/4
קרן צבי, יפה לדניאל סנרמן, מהנדס המועצה ולשמעון החפ

ביטול המינוי של שמעון קרן צבי  גזבר המועצה. לכן,
מיום  5/21כממונה על הגבייה בהתאם להחלטה בישיבה 

 . 15.7.21, יידחה וייכנס לתוקף החל מיום 11.4.2021
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יח"ד + הסדרה קבוץ אור  500-תב"ע הרחבה ל מטרה: :1738תב"ר 
 הנר

 ןמשרד השיכו -₪  2,786,487 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  169,650 סכום ההגדלה: 
 ₪  2,956,137 סה"כ: 

 
 יח"ד + הסדרה קבוץ גבים 500-תב"ע הרחבה ל מטרה: :1739תב"ר 

 משרד השיכון -₪  2,308,640 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  136,890 סכום ההגדלה: 
 ₪  2,445,530 סה"כ: 

 
 יח"ד + הסדרה קבוץ רוחמה 500-תב"ע הרחבה ל מטרה: :1740תב"ר 

 משרד השיכון -₪  2,714,715 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  142,155 סכום ההגדלה: 
 ₪  2,856,870 סה"כ: 

 
יח"ד + הסדרה קבוץ  500-תב"ע הרחבה ל מטרה: :1766תב"ר 

 מפלסים
 משרד השיכון -₪  3,017,147 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  136,890 סכום ההגדלה: 
 ₪  3,154,037 סה"כ: 

 
 חדשים

 
ארז, גבים, אור הנר, נחל  –סקר עתיקות לישובים  מטרה: :1943תב"ר 

 עוז, מפלסים, רוחמה
 משרד השיכון -₪  68,957 מימון: 
 ₪  68,957 סה"כ: 

 
 שיפוץ מקווה יכיני מטרה: :1944תב"ר 

 המשרד לשירותי דת -₪  50,000 מימון: 
 ₪  50,000 סה"כ: 

 
 שיפוץ מבנה דת מטרה: :1945תב"ר 

 המשרד לשירותי דת -₪  200,000 מימון: 
 ₪  200,000 סה"כ: 
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 :הוחלט 
 

 .מאשרים את התב"רים שהוצגו 6-21-11/5

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 
 
 רשמה: לילך שיינגורטן 

 
 

  
    
 

 לילך שיינגורטן                                                             אופיר ליבשטיין
 מנכ"ל המועצה                    ראש המועצה 
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