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 ' כסלו תשפ"בד   
 2021נובמבר  08   
 1-1 –מליאה    

 
 21/21סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 7.11.21מיום 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה  - אופיר ליבשטיין :נוכחים
 נציגת יכיני - מורן חג'בי 
  נציג דורות - בן אשרניר  
 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 
 נציגת נחל עוז - צ'ריעדי גן אל  

 
 המועצהנציג ברור חיל וסגן ראש  - יוסי קרן :יםחסר

 נציגת כפר עזה - מירה שטהל 
 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 גזבר המועצה - אלעד שניר 
 מנהל האגף האסטרטגי - ליאור ניסקי 
 מנכ"ל החברה לפיתוח - מיכאל גוטסמן 
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 :סדר היום
 
 .3.10.21מיום  11/21אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 עדכונים. .2

 
דוחות כספיים מבוקרים של הועדים המקומיים: ארז, ברור חיל, מפלסים, נחל עוז, ניר עם,  .3

 כפר עזה.
 

 עדכון נוהל למתן הנחות בארנונה באופן רטרואקטיבי. .4
 

 .נסיעות לחו"ל –קשרי חוץ  .5
 

 .שונות .6
 

 :פירוט הסעיפים
 

 :3.10.21מיום  11/21אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 .אושר ללא מתנגדים –3.10.21מיום  11/21סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 

 :עדכונים .2
 

מוניציפאלי, מוסר דיווח על הנעשה בתחומי: חינוך, סייעות ומטפלות, מוגנות,  אופיר:
 מגרשי כושר, בתי עלמין, פארק תעשייה, תעסוקה, תשתיות וצמתים.

  
 וצמתים.משיב לשאלות חברי המליאה בנושא תשתיות  

 
השיתוף בין יגאל  – תכניות עבודה הוצגו ההשתתף בישיבת הנהלת מתנ"ס ב אדי:

 למתנ"ס מלא ופורה. התכנית עוטפת את כל המכלולים בין החינוך למתנ"ס.
מראה על סימני  –מינויים  1,300-פרסם לחברי העמותה על כצחי  –הידרותרפי  

 התעוררות ועבודה מעוררת הרשאה
 

 ,שמעון אוזילבסקי, המהנדס החדש תלפרגן למחלקת ההנדסה בהובל מעוניין דוד:
 יישר כח. –על כל ההובלה של הפרויקטים החדשים וועדת המכרזים 

 
דוחות כספיים מבוקרים של הועדים המקומיים: ארז, ברור חיל, מפלסים, נחל עוז,  .3

 :ניר עם, כפר עזה
 

פלסים, ארז, ברור חיל, מהועדים: של  2020מציג את הדוחות המבוקרים לשנת  אופיר:
 .נחל עוז, ניר עם, כפר עזה
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 :הוחלט
 

12-21-3 

חברי המליאה רשמו בפניהם את הנחת הדו"חות המבוקרים 
ארז, ברור חיל, מפלסים, נחל עוז, של הועדים:   2020לשנת 

 .ניר עם, כפר עזה
 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :באופן רטרואקטיבי בארנונה הנחות למתן נוהל עדכון .4

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

בארנונה באופן נוהל למתן הנחות  עדכון מציג את חוות הדעת המשפטית בנושא: אלעד:
  ., בצירוף הנוסח המעודכן של הנוהלרטרואקטיבי

בענין, בהתאם להנחיה של משרד  מליאת המועצה אישרה נוהל 2013בשנת  
שהוציא  ההתייחס להנחות מכוח התקנות ולא מכח החוק. בהנחינוהל . ההפנים

משרד הפנים, לא הוחרגו ההנחות מכח החוק ויתרה מכך, רוח הפסיקה היא שיש 
. לאור האמור, אנו מבקשים לעדכן הדברים באופן מהותי ולא פורמלי לבחון את

א את הנוהל ולהחיל אותו גם על ההנחות הניתנות מכח החוק. חשוב לציין של
מדובר על מחיקת חובות אלא הנחות, ולכן הנחות רטרואקטיביות יינתנו רק למי 
שאינו בעל חוב לרשות וההנחה תירשם לזכותו בספרי הרשות ותקוזז מתשלומים 

 .עתידיים
  

 לאחר שאלות ותשובות:
 

 :הוחלט
 

12-21-3 
עדכון נוהל למתן הנחות בארנונה  מאשרים אתחברי המליאה 

 .באופן רטרואקטיבי
 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :נסיעות לחו"ל –קשרי חוץ  .5

 
במסגרת תכנית "קולות" של המובילים בשלטון המקומי, לילך שיינגורטן,  ליאור:

 מנכ"לית המועצה, יצאה ללמידה בארה"ב בחודש אוקטובר.
הבונים דרור, יצא בחודש אוקטובר אופיר ליבשטיין, ראש המועצה, משמש כיו"ר  

 28/11/21-12/12/21בנוסף, בתאריכים  אין מימון של המועצה. – לבודפסט
. כמו כן, יתקיים ארה"ב JNFלפגישות עם פדרציית סן דייגו ו  אופיר טס לארה"ב

. יתכן ונדרש 2.12-5.12.21 –ב  סמינר של בני נוער בגרמניה דרך המתנ"ס
 עלי תפקידים המשתתפים מגרמניה(, במידהבלשלוח נציג מהמועצה )תלוי ב

 יגאל דדיה.  –וכן, נציגנו 
 

 ה כרוך במימון המועצה.זחושב שנכון שיגאל יצא עם בני הנוער, גם במידה ו דוד:
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ככל שישתתף במשלחת בעל תפקיד בכיר מגרמניה, יגאל דדיה יצטרף  ליאור:
 למשלחת.

 
 :הוחלט

 

12-21-5 

  מאשרים את טיסתה של לילך שיינגורטן, מנכ"לית
 המועצה, ללמידה בארה"ב במסגרת "קולות". 

  לבודפסטמאשרים את טיסתו של אופיר ליבשטיין. 
 .מאשרים את טיסתו של אופיר ליבשטיין לארה"ב 
 .מאשרים את טיסת בני הנוער ויגאל דדיה לגרמניה 

 
 

 .אושר ללא מתנגדים
 

 :שונות .6
 
 ועד מקומי בכפר עזהשינוי בהרכב  (1

 
 מציג את שינוי ההרכב בועד המקומי בכפר עזה. אופיר:

 
 

 :הוחלט
 

12-21-6/1 

ועד המקומי בכפר החברי המליאה רשמו בפניהם את הרכב 
 ,אורית בראון, גיל עוקב, ארז יצקן, אילנה בראודהעזה: 

 ורדה גולדשטיין., ורד זמיר, הילה שגיא

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 תב"רים (2

 
 חדשים

 
 שיקום דלת מחסן נשק מטרה: :1957תב"ר 

 משרד הבטחון -₪  20,000 מימון: 
 ₪  20,000 סה"כ: 

 
 שיקום דרך בטחון ניר עם מטרה: :1958תב"ר 

 משרד הבטחון -₪  103,579 מימון: 
 ₪ 103,579 סה"כ: 

 
 2021רכישת אוטובוס  מטרה: :1959תב"ר 

 מפעל הפיס -₪  374,602 מימון: 
 ₪   374,602 סה"כ: 

 
 

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


 

 לשכת מנכ"ל המועצה

 איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים

 

 
5 

SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON  78100ד.נ. חוף אשקלון   מועצה אזורית שער הנגב  

 www.sng.org.il :Web|  אתר:   l adasa@sng.org.il :Email|  דוא"ל:   Fax 972-6806220-8 :פקס|    Tel:6806205-8-972טל': 

 שיקום דרך בטחון ביכיני מטרה: :1960תב"ר 
 משרד הבטחון -₪  47,983 מימון: 
 ₪  47,983 סה"כ: 

 
 :הוחלט

 

  מאשרים את התב"רים שהוצגו. 12-21-6/2

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
  ליאור ניסקי: רשם

 
  

    
 

 ליאור ניסקי                                                                     אופיר ליבשטיין
מנהל האגף האסטרטגי                    ראש המועצה 
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