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 "ח תשרי תשפ"בכ   
 2021אוקטובר  04   
 1-1 –מליאה    

 
 21/11סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 3.10.21מיום 
 

 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 גבים - ירון להב 
 נציג מפלסים - דוד בן ברון 
 נציג אור הנר - אדי פולנסקי 
 נציגת ארז - אורנה נעים 
 נציגת ניר עם  - דנה מזרחי בראודה 

 
 נציגת רוחמה - הדר שריד :יםחסר

 נציגת כפר עזה - מירה שטהל 
 נציגת נחל עוז - צ'ריעדי גן אל  

 
 מנהל אגף החינוך - יגאל דדיה :מוזמנים

                  מנהלת המתנ"ס - עדי רום 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"לית המועצה - לילך שיינגורטן 
 גזבר המועצה - אלעד שניר 
 מנהל האגף האסטרטגי - ליאור ניסקי 
 החברה לפיתוחמנכ"ל  - מיכאל גוטסמן 
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 .שונות .5
 

 :פירוט הסעיפים
 

 :5.9.21מיום  10/21אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 .אושר ללא מתנגדים – 10/21סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 

 :עדכונים .2
 

מעדכן בנושאים: תשתיות, תחבורה, צמתים, מרכז ספורט וצעירים, פארק  אופיר:
 ארזים, אנרגיה, קול קורא לעוטף עזה.

 
צריך לומר מילה טובה למנהל מחלקת התחבורה, אילן שרהשר ולנהגים  מורן:

זמינים בכל שעה ובכל מצב, קיים מענה בסבר פנים  –ו ממחלקת התחבורה שלנ
 יפות.

 
 :פתיחת חשבונות ייעודיים מפעל הפיס .3

 

מציג את הצורך לחדש כל שנתיים  את האישור לפתיחת החשבונות אלעד: 
-ו 2022ייעודיים למפעל הפיס. החלטה כללית על פתיחת חשבונות בנק לשנים 

בבנק לאומי עבור שכונת ההרחבה וכן החלטה ספציפית לפתיחת חשבון  2023
על החשבון וניהולו יחולו התנאים הכלכליים לניהול תתי חשבונות  ביכיני.

לפיתוח פיס על שמנו בבנק  "מוניציפל" כמפורט בהסכם לפתיחת וניהול 
 חשבונות ותתי חשבונות מפעל הפיס.

 
 :הוחלט

 

11-21-3 

פיס    עודיים פיתוחימאשרים פתיחת חשבונות ותתי חשבונות י

 2023-ו 2022לשנים   "מרכנתיל"ובבנק  "בע"מ מוניציפלבנק "ב

עבור שכונת ההרחבה ביכיני  "לאומי"וכן פתיחת חשבון בבנק 

ומסמיכים את מורשי החתימה של המועצה  לחתום על תנאי 

 פיםפתיחת חשבונות אלה לרבות המחאת הזכויות להעברת הכס

קטיםיים בחשבונות אלה המבצעים את הפרולמוטב  

 

 .אושר ללא מתנגדים
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 :תהליך אסטרטגי בחינוך –הצגה ראשונה  .4
 

מציגים באמצעות מצגת את התהליך האסטרטגי בחינוך בדגש על  ליאור, יגאל, עדי:
הליך שיתוף הציבור, התובנות, היוזמות ומנגנון הבקרה והמדידה על 
מנת להבטיח את יישום התהליך. מדובר בהצגה ראשונה של טיוטת 
הדו"ח המסכם. ההצגה הבאה תיעשה לועדה הציבורית הרחבה 

 ש פתוח לקהילה. ובהמשך במהלך שיתוף ציבור מסכם במפג
 

 הערות חברי המליאה נשמעו ויוטמעו בדו"ח המסכם.
 

 חברי המליאה בירכו את הצוות על התהליך המשמעותי.
 

 :שונות .5
 

 ועדת הנחות לענייני ארנונה (1
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
 .3.9.21מציג את סיכום ישיבת ועדת הנחות לענייני ארנונה מיום  אלעד:

 
 :לאחר שאלות ותשובות

 
 :הוחלט

 

11-21-5/1 
מליאת המועצה רשמה שהובא בפניה פרוטוקול ועדת הנחות 

 .3.9.21מארנונה מיום 
 

 

 .אושר ללא מתנגדים

 מתנ"ס שער הנגב –גיוס משאבים  (2
 

, אנו 1/21לנספח א' בין המתנ"ס והמועצה שאושר בישיבת מליאה מס'  אופיר:
ריכוז פעילות גיוס משאבים  –חוץ ומשלחות קשרי מבקשים להוסיף סעיף: 

לצורך פעילות המועצה, הפעלה של מערך משלחות מחו"ל ולחו"ל 
 במסגרת פעילות המחלקה.

 :הוחלט
 

11-21-5/2 

קשרי המתנ"ס והמועצה סעיף:  מאשרים להוסיף לנספח א' בין 
ריכוז פעילות גיוס משאבים לצורך פעילות  –חוץ ומשלחות 

מערך משלחות מחו"ל ולחו"ל במסגרת  המועצה, הפעלה של
 פעילות המחלקה.

 

 .אושר ללא מתנגדים
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 תב"רים (3
 

 חדש
 

 רכישת שיפוץ מבנה חממה מטרה: 1956תב"ר 
 קרן עבודות פיתוח -₪  220,000 מימון: 
 ₪  220,000 סה"כ: 

 
 הגדלה

 
 בניית מרכז ספורט, תרבות וצעירים מטרה: :1849תב"ר 

 משרד נגב גליל - ₪ 1,000,000 סכום קודם: 
 סן דייגו, מפעל הפיס -₪  13,473,625  
 משרד השיכון -₪  1,110,000  
 משרד התרבות והספורט -₪  12,605,200  
 מלוות מבנקים ואחרים -₪  810,000  
 1939העברה מתב"ר  -₪  1,000,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  29,998,825 סה"כ: 

 
 הקטנה

 
 ורט כפול בקרית החינוךקרוי מגרש ספ מטרה: :1939תב"ר 

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  1,300,000 סכום קודם: 
 1849העברה לתב"ר  –( 1,000,000) סכום ההקטנה: 
 ₪  300,000 סה"כ: 

 
 :הוחלט

 

  מאשרים את התב"רים שהוצגו. 10-21-5/3

 
 

 .אושר ללא מתנגדים
 
 רשמה: לילך שיינגורטן 

  
    
 

 לילך שיינגורטן                                                             אופיר ליבשטיין
 מנכ"ל המועצה                    ראש המועצה 
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