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 "ג טבת תשפ"בכ   
 2021דצמבר  27   
 1-1 –מליאה    

 
 21/41סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 26.12.21מיום 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה  - אופיר ליבשטיין :נוכחים
 ראש המועצהנציג ברור חיל וסגן  - יוסי קרן 
 נציגת יכיני - מורן חג'בי 
 נציג גבים - ירון להב 
 נציגת ניר עם  - דנה מזרחי בראודה 
 נציגת נחל עוז - צ'ריעדי גן אל  
 נציגת כפר עזה - מירה שטהל 
 נציגת ארז - אורנה נעים 

 
 נציגת רוחמה - הדר שריד       נעדרים:

 נציג דורות - ניר בן אשר                   
 נציג אור הנר - אדי פולנסקי 
 נציג מפלסים - דוד בן ברון 

 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"לית המועצה - לילך שיינגורטן 
 גזבר המועצה - אלעד שניר 
 סגן גזבר -  איתן כהן 
 מנהל האגף האסטרטגי - ליאור ניסקי 

 
 גזבר המועצה היוצא - שמעון קרן צבי :מוזמן
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 :סדר היום
 
 .12.12.21מיום  13/21אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 עדכונים. .2

 
 .2022הצעת תקציב לשנת  .3

 
 הצעת תקציב כח אדם ומשרות. .4

 
 אצילת סמכויות לועדים המקומיים. .5

 
 סיכום ועדת הנחות ארנונה. .6

 
 פרוטוקול ועדת ביקורת וצוות תיקון ליקויים. .7

 
 .2022 תקציב ועד מקומי ניר עם לשנת .8

 
 .שונות .9

 
 :פירוט הסעיפים

 :12.12.21מיום  13/21אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 .אושר ללא מתנגדים – 12.12.21מיום  13/21סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 

 :עדכונים .2
 

 מעדכן בדבר האירועים האחרונים במחלקת החינוך. :אופיר
התושבים יוכלו להוריד  –השנה המועצה עוברת להפקת אישור תושב בקליק  

 את אישור התושב אוטומטי, בלי צורך בהעברת טפסים והגעתם למועצה.
צרכים לגשת למס הכנסה ע"מ להפיק אישור רווקים שחיים עם ההורים,  25בני  

 תושב.
 

  2022הצעת תקציב לשנת  .3
 הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד()חומר רקע 

 
 לקריאה ראשונה. 2022ציבי המועצה לשנת מציג בפירוט את כל סעיפי תק אופיר:

 .29.12.21-מסביר שיתכן ויהיו שינויים אחרונים לפני ישיבת המליאה ב 
 

 אופיר, אלעד ושמעון השיבו לשאלות חברי המליאה.
 

 :הוחלט
 

14-21-3 
במליאה  2022להביא לאישור את תקציב המועצה לשנת 

  הקרובה.

 
 .אושר ללא מתנגדים
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  :אדם ומשרות הצעת תקציב כח .4
 (.רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר 

 
 .2022מציגה את תקציב כח אדם ומשרות לשנת  לילך:

, משרה 80%השינוי משנה שעברה: מזכירה למחלקת הבטחון בהיקף של  
משרה לרישוי עסקים ומוקד המועצה ותוספת עובד במחלקת  40%תוספת של 

 גינון.
 

 :הוחלט
 

14-21-4 
 2022להביא לאישור את תקציב כח אדם ושכר  לשנת 

  במליאה הקרובה.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
  אצילת סמכויות לועדים המקומיים .5

 (.לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר
 

 .2022מציג את אצילת הסמכויות לועדים המקומיים לשנת  אופיר:
 

 :הוחלט
 

14-21-5 

לאשר את המסגרת המוצעת לאצילת סמכויות המועצה לוועדים 
בישובים: אור הנר, ארז, ברור חיל, גבים,  2022המקומיים לשנת 

 ניר עם, מפלסים, כפר עזה, רוחמה, יכיני. דורות, נחל עוז,
 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
  סיכום ועדת הנחות ארנונה .6

 .(לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר
 

קודמת. מסתבר: ועדת הנחות לענייני ארנונה, המליאה ההנושא נדון בישיבת  אופיר:
צריך להיות מונח על שולחן המליאה  –היא ועדה מקצועית. סיכום הועדה 

 ולא לדיון.
 

 :הוחלט
 

14-21-6 
חברי המליאה רשמו בפניהם שועדת הנחות לענייני ארנונה מיום 

 בפניהם. ההונח 24.11.21

 
 .מתנגדיםאושר ללא 
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  :פרוטוקול ועדת ביקורת וצוות תיקון ליקויים .7
 (.לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר

 
ואת סיכום ישיבת ועדת  29.11.21מציגה את פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים מיום  לילך:

 .12.12.21ביקורת מיום 
 

 :הוחלט
 

14-21-7 
לתיקון ליקויים  מאשרים את סיכום ישיבת צוותחברי המליאה 

 .12.12.21ואת סיכום ישיבת ועדת ביקורת מיום  29.11.21מיום 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
  :2022תקציב ועד מקומי ניר עם לשנת  .8

 (.לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר
 

 .2022מציג את תקציב ועד מקומי ניר עם לשנת  אופיר:
 

פעולה אשר  ,מלבד ברור חיל 2022תקציבם לשנת כל הישובים שלנו הגישו את  לילך:
 מכתב רשמי יצא לישוב.פוגעת בעמידה של המועצה בהוראות משרד הפנים. 

 
 :הוחלט

 

14-21-8 
חברי המליאה מאשרים את תקציב ועד מקומי ניר עם לשנת 

2022. 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :שונות .9

 
 :תרבותי בשת"פ ישראלי אבו דאבי -הצעה למיזם תיירותי (1

 
שמבקש לבצע אצלנו אירוע בין לאומי בסמוך  פנה אלינו יזם סטראטפ ליאור:

לאתר ראשונים. מאחר ומדובר באירוע הכולל בעלי חיים, אנו מבקשים 
 את החלטת חברי מליאת המועצה.

 

14-21-9/1 
 מחליטים לא לאשר את האירוע בתחומי המועצה. חברי המליאה 
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  21.12.21סיכום ועדת תרומות מיום  (2
  (.לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר

 
 .21.12.21מציג את ישיבת ועדת תרומות מיום  אופיר:

 
 :הוחלט

 

14-21-9/2 
חברי המליאה רשמו שהונח בפניהם סיכום ישיבת ועדת תרומות 

 21.12.21מיום 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 תב"רים (3

 

 הגדלה
 

 שיפוץ מועדון נוער קבוץ רוחמה מטרה: :1807 תב"ר
 משרד השיכון -₪  200,000 סכום קודם: 
 קרן פיתוח -₪  421 סכום ההגדלה: 
 ₪  200,421 סה"כ: 

 
 יחידות דיור בקבוץ גבים 18-תשתיות ל מטרה: :1883תב"ר 

 משרד השיכון -₪  1,004,250 סכום קודם: 
 השתתפות קבוץ גבים -₪  2,204,000  
 השתתפות קבוץ גבים -₪  100,000 ום ההגדלה:סכ 
 ₪  3,308,250 סה"כ: 

 
 תאורה למגרש כדורגל בקבוץ דורות מטרה: :1885תב"ר 

 קרן פיתוח -₪  260,000 סכום קודם: 
 קרן פיתוח -₪  1,661 סכום ההגדלה: 
 ₪  261,661 סה"כ: 

 
 תכנון כללי מטרה: :1893תב"ר 

 מבנקים ואחריםמלוות  -₪  500,000 סכום קודם: 
 קרן פיתוח -₪  100,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  600,000 סה"כ: 

 
 הגדלה והקטנה

 
 2014סימון כבישים והתקני בטיחות  מטרה: :1609תב"ר 

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  28,193 סכום קודם: 
 משרד התחבורה -₪  65,785  
 קרן פיתוח -₪  4,588 סכום ההגדלה: 
 משרד התחבורה -₪  (4,588) סכום ההקטנה: 
 ₪  93,978 סה"כ: 
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 פרויקטים לספורט בקהילה מטרה: :1669תב"ר 

 לוות מבנקים ואחריםמ -₪  25,866 סכום קודם: 
 טוטו –קרן מתקנים  -₪  450,000  
 קרן פיתוח -₪  40,450 סכום ההגדלה: 
 טוטו –קרן מתקנים  -₪  –( 48,346) סכום ההקטנה: 
 ₪  467,970 סה"כ: 

 
 רווחה –הקמת מרכז חוסן  מטרה: :1735תב"ר 

 השתתפות מוסדות -₪  1,029,00 סכום קודם: 
 משרד העבודה והרווחה -₪  820,000  
 מלוות מבנקים ואחרים -₪  200,000  
 קרן פיתוח -₪  150,000  
 קרן פיתוח -₪  200,000 סכום ההגדלה: 
 השתתפות מוסדות -₪  –( 200,000) סכום ההקטנה: 
 ₪  2,199,000 סה"כ: 

 
 שביל אופניים בין מכללת ספיר לתחנת  מטרה: :1758תב"ר 

 דלק  
 רכבת ישראל -₪  1,344,504 סכום קודם: 
 משרד התחבורה -₪  2,924,115  
 קרן פיתוח -₪  13,253 סכום ההגדלה: 
 משרד התחבורה -( ₪ 15,295) סכום ההקטנה: 
 ₪  4,266,577 סה"כ: 

 
 כביש גישה בטחוני בנחל עוז מטרה: :1865תב"ר 

 קרן פיתוח -₪  16,441 סכום קודם: 
 משרד הבטחון -₪  348,559  
 קק"ל -₪  365,000  
 קרן פיתוח -₪  18,891 סכום ההגדלה: 
 משרד הבטחון -( ₪ 878) סכום ההקטנה: 
 קק"ל -( ₪ 33,182)  
 ₪  714,831 סה"כ: 

 
 בדורותשיפוצים באולם מופעים  מטרה: :1822תב"ר 

 מפעל הפיס -₪  430,000 סכום קודם: 
 קרן פיתוח -₪  6,597  
 מפעל הפיס -( ₪ 6,597) סכום ההקטנה: 
 ₪  430,000 סה"כ: 

 
 הקטנה

 
 תשתיות ושיקום מבני ציבור ביישובי מטרה: :1600תב"ר 

 המועצה  
 מלוות מבנקים ואחרים -₪  1,150,000 מימון: 
 קרן פיתוח -₪  300,000  
 קרן פיתוח -( ₪ 49,679) ההקטנה:סכום  
 ₪  1,400,321 סה"כ: 
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 חדשים

 
 2021תכנון משרדי מועצה  מטרה: :1967תב"ר 

 משרד הפנים -₪  100,000 מימון: 
 ₪  100,000 סה"כ: 

 
 2021תכנון משרדי מועצה  מטרה: :1967תב"ר 

 משרד הפנים -₪  100,000 מימון: 
 ₪  100,000 סה"כ: 

 
 2021תיקון ליקויי בטיחות  מטרה: :1968תב"ר 

 משרד הפנים -₪  240,000 מימון: 
 ₪  240,000 סה"כ: 

 
 עבודת נגישות במבני המועצה והחינוך  מטרה: :1969תב"ר 

  2021 
 משרד הפנים -₪  240,000 מימון: 
 ₪  240,000 סה"כ: 

 
 2021דורות  –שיקום כבישים  מטרה: :1970תב"ר 

 םמשרד הפני -₪  200,000 מימון: 
 ₪  200,000 סה"כ: 

 
 2021ברור חיל  –שיקום כבישים  מטרה: :1971תב"ר 

 משרד הפנים -₪  200,000 מימון: 
 ₪  200,000 סה"כ: 

 
 אור הנר  –שיפוץ מבני חינוך וחצרות  מטרה: :1972תב"ר 

  2021 
 משרד הפנים -₪  200,000 מימון: 
 ₪  200,000 סה"כ: 

 

 :2021תב"רים שנסגרו בעודף בשנת 
 

מס' 
 סכום מטרה תב"ר

  27,674.50        תיכנון פיתוח וסימון בדרך מצילה 1495

  23,163.46        מגרשי דשא סינטטי לקהילה 1801

  25,449.00        התעמלות-רכישת מכשירים ציוד 1811

  28.80               הוצאת תכנון במועצה 1821

  641.00            איבים-רכישת רכב ביטחון  1916

  27.27              השתתפות לאשכול לתקציב משרד הנגב 1926
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 :2021תב"רים שנסגרו מאוזנים בשנת 

 

מס' 
 מטרה תב"ר

 יח"ד מפלסים 12סבסוד תשתיות  1373

 תכנית אב לב המועצה 1534

 יח"ד ארז 30-סבסוד תשתיות ל 1608

 מעון הדר בניר עם 1612

 תכנון ובניית מרכזי תרבות וספורט ממוגן 1674

 השתת' יביבלים )בישובים( 1675

 יח"ד בתי אגודה כפר עזה 11תשתיות ל 1723

 מצ'ינג לתקציבי מדינה ואחרים 1762

 הזנת חשמל לבית הספר היסודי 1788

 מרכיבי ביטחון שיבולים ניר עם 1793

 2017סימון כבישים והתקני בטיחות  1810

 מקלוט וחירום ביכיני 1846

 ישובים 6-מיגוניות ל 1864

 ארז מפלסים, ,יר עםנ ,פר עזהכ רכישת רכבי ביטחון גבים, 1868

 שער חשמלי באור הנר 1874

 2019תכנון מרכז ספורט וצעירים  1877

 החלפת קוי מים ראשי במתחם איבים 1884

 הקמת התראה בהרחבה בכפר עזה 1903

 2019עלמין פיתוח בתי  1906

 2019פיתוח מבני דת לשנת  1907

 מיגון בית כנסת מפלסים 1908

 אור הנר-רכישת רכב ביטחון 1915

 יכיני-שער ביטחון אחורי 1917

 גבים-רכישת רכב ביטחון 1921

 השתתפות בקניית אוטובוס 1923

 לאשכול לתקציב משרד הגנת הסביבה למסתורי אשפה השתתפות 1926
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 הוחלט

 

  מאשרים את התב"רים שהוצגו. 14-21-9/3

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 רשמה: לילך שיינגורטן

 
  

 
 לילך שיינגורטן                                                              אופיר ליבשטיין

 מנכ"לית המועצה                    ראש המועצה 
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