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 כ"ח שבט תשפ"ב   
 2022ינואר  30   
 1-1 –מליאה    

 
 22/3סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 27.1.22מיום 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה  - אופיר ליבשטיין :נוכחים
 המועצה נציג ברור חיל וסגן ראש - יוסי קרן 
 נציגת יכיני - מורן חג'בי 
 נציג גבים - ירון להב 
 נציגת ארז - אורנה נעים 
 נציג אור הנר - אדי פולנסקי 
 נציג מפלסים - דוד בן ברון 
 נציג דורות - ניר בן אשר                   
 נציגת רוחמה - הדר שריד 
 נציגת ניר עם - דנה מזרחי בראודה 
 כפר עזהנציגת  - מירה שטהל 

 
 

 נציגת נחל עוז - צ'ריעדי גן אל  :חסרה
 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"לית המועצה - לילך שיינגורטן 
 
 

 :סדר היום
 
 .24.1.22מיום  2/22אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 עדכונים. .2

 
 שירותי פקח. –האצלת סמכויות אשכול נגב מערבי  .3
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 :הסעיפיםפירוט 

 :24.1.22מיום  22/2מס' אישור סיכום ישיבת מליאה  .1
 

 .אושר ללא מתנגדים –24.1.22מיום  22/2סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 

 :עדכונים .2
 

 .2021נותן סקירה על הוצאת חוברת סיכום שנת  אופיר:
עדיין ממתינים להחלטת ממשלה. התושבים  –הנחות מס לתושב עוטף עזה  

 רטרואקטיבי. יקבלו החזר
 

 :שירותי פקח –האצלת סמכויות לאשכול נגב מערבי  .3
 

המחויבות שלנו כלפי משטרת ישראל כי במהלך פסטיבל דרום אדום אנו  אופיר:
ימים בשבוע. הפקח, חייב להיות עובד מועצה או קבלת שירות  7מעסיקים פקח 

מבקשים מאחר והפקח של המועצה שומר שבת, אנו  מאשכול נגב מערבי.
 להאציל סמכויות של פקח לאשכול נגב מערבי ועל כך דרוש אישור מליאה.

 
 מתנהל דיון פתוח בעניין.

 
 :הוחלט

 

3-22-3 

, מליאת 1955 -לחוק איגודי ערים, תשט"ו  (2)1ד17בהתאם להוראות סעיף 
המועצה מאשרת האצלת סמכויות הנתונות למועצה האזורית שער הנגב, 
לאכיפת חיקוקי הסביבה, המפורטים בתוספת לחוק הרשויות המקומיות 

, ובחוק עזר לשער 2018 -סמכויות פקחים(, תשס"ח  -)אכיפה סביבתית 
, לאשכול נגב מערבי, 2021-הנגב )שמירה על איכות הסביבה(, התשפ"א

לשם ביצוע אכיפה יעילה של כלל חיקוקי הסביבה האמורים בתחומי 
, 2022לחודש פברואר  1-28ופה שבין התאריכים הרשות, וזאת לתק

 בתקופת אירועי פסטיבל "דרום אדום" בלבד.

יובהר, שאצילת הסמכויות כאמור, אינה גורעת מסמכויות המועצה ו/או 

אינה משוחררת אותה מחובותיה בתחום הפיקוח והאכיפה של הדינים 

 הסביבתיים ו/או חוקי העזר האמורים.

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 לילך שיינגורטן: רשמה

 
  

 
 לילך שיינגורטן                                                                      אופיר ליבשטיין

מנכ"לית המועצה                          ראש המועצה 
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