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 "ח אדר א תשפ"בכ   
 2022מרץ  01   
 1-1 –מליאה    

 
 22/4סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 27.2.22מיום 
 

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

 
 
 

 נציגת נחל עוז - צ'ריעדי גן אל  :ותחסר
 נציגת ארז - אורנה נעים 
 נציגת כפר עזה - מירה שטהל 

 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 גזבר המועצה - אלעד שניר 
 מנהל האגף האסטרטגי - ליאור ניסקי 
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 .27.1.22מיום  3/22מס' אישור סיכום ישיבת מליאה  .1

 
 עדכונים. .2

 
 מיקום תפילה לתושבי גבים. .3

 
 שינוי מדיניות. –תשלום לספקים  .4

 
 אישור התקשרות עם ספק יחיד לבניית גני ילדים ומעונות יום ממוגנים בישובים.  .5

 
 צו חנייה לשימוש זמני. .6

 
 .2022הצגת תכניות עבודה לשנת  .7

 
 שימוש בקמיני עץ. .8

 
 עדכון תקנון האגודה לקידום הספורט בשער הנגב. .9

 
 הספר.קבלת תלמידים ויכולת קליטה בבית  .10

 
 .שונות .11

 
 :פירוט הסעיפים

 :27.1.22מיום  3/22אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 .אושר ללא מתנגדים – 27.1.22מיום  22/3סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 

 :עדכונים .2
 

. מודה ללילך 100מדד הון אנושי: בביקורת שבוצע ע"י משרד הפנים, המועצה קיבלה ציון 
 על הובלת ההון האנושי במועצה.שיינגורטן ושלי ברנדס 

 
  :מיקום תפילה לתושבי גבים .3

 .מוזמן: דרור קפלון, מנהל אגודה קהילתית, קבוץ גבים
 

 פונה לקבלת עזרה מהמועצה במיקום תפילה לתושבי גבים. דרורי:
נותן רקע על המצב החברתי/קהילתי בגבים, הכולל הקצנה של עמדות  

החלטות והסכמות בשינוי אורחות בקרב התושבים. המצב משפיעה על 
 החיים.

 מבקש להקצאות מיקום זמני לתפילות בשבתות ובחגים במכללה. 
 

 לאחר שאלות ותשובות, נערך דיון בין חברי המליאה.
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 :הוחלט
 

4-22-3 

להסמיך את לילך שיינגורטן, מנכ"לית המועצה, לבחון עם ועד האגודה 

 וחגים, הכנת נוהל מסודרבגבים מבנה לשימוש לתפילה בשבתות 

ניקיון וכד' יהיו ע"ח  –שתקופה מוגבלת ובתנאי שכל הוצאות שיידרשו 

 האגודה

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 :שינוי מדיניות –תשלום לספקים  .4

 
יום.  150מגיע עד להנוהל בתשלום לספקים בסכומים שמופיעים בתב"רים,  אופיר:

הדבר גורם נזק כספי לספקים. חברי ועדת מכרזים פנו והסבירו שהדבר 
יום.  60משפיעה על ההצעה במכרזים. מבקש לעבור למדיניות של שוטף + 

הלוואת גישור או להסתפק אנו מבצעים בדיקה יסודית האם יש צורך לקחת 
 יאה.עם תזרים המזומן שקיים. את תוצאות הבדיקה, נביא למל

 נותן הסבר על תהליך קבלת התב"רים, השינוי שיבוצע, כולל מעקב ופיקוח. 
 

 לאחר שאלות ותשובות
 

 :הוחלט
 

 לאשר את שינוי המדיניות בתשלום לספקים כפי שהוצג ע"י ראש המועצה 4-22-4

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 :בישוביםאישור התקשרות עם ספק יחיד לבניית גני ילדים ומעונות יום ממוגנים  .5

 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

בוצע תהליך עמוק, הוצאנו "קול קורא" לספקים  –גנים ממוגנים  14אנו בונים  אופיר:
 . ספק בודד הגיש הצעה.לפי לוחות זמניים

 מציג את חוות הדעת של היועצת המשפטית. 
 

 בדק את החברה, התרשם מאוד לחיוב.  דוד:
 

 :הוחלט
 

4-22-5 
מאשרים התקשרות עם ספק "מלט מבנים" כספק יחיד לבניית גני ילדים 

 ומעונות יום ממוגנים בישובים.

 
 מתנגדיםאושר ללא 
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  צו חנייה לשימוש זמני .6
 (.לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר

 
אישרה מליאת המועצה הוצאת צו  11.7.21מיום  8/21בישיבת מליאה מס'  אופיר:

א באזור התעשיה פארק ספירים. כפי 30-א ו27לשימוש זמני במגרשים 
שמליאת המועצה הייתה הסמכות לאשר את הוצאת צו החנייה, מתוקף 

סמכותה לפי חוק, כך היא מוסמכת להורות על ביטולו. הטעמים שהצדיקו את 
 , לא תקפים יותר. הוצאת הצו

 
 :הוחלט

 

4-22-6 

א באזור 30-א ו 27מאשרים את ביטול צו חנייה לשימוש זמני במגרשים 

. המועצה תפרסם את ביטול הצו באופן בה התעשיה פארק ספירים

 פרסמה את הוצאת צו החנייה.

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 :2022הצגת תכניות עבודה לשנת  .7

 
 2022פי מחלקות ופרויקטים לשנת -העבודה עלמציג בפירוט את תכניות  ליאור:

 הנגזרת מתוך תכנית חומש שאושרה.
 .2021מציג בפירוט את מדדי הביצוע לשנת  
 נותן הסבר על קידום ביצוע בתכניות העבודה. 

 
מבקש מחברי המליאה להצטרף לישיבות ולהתרשם  –מפגשים בנושא חינוך  אופיר:

 מקרוב על הנעשה.
 

 :הוחלט
 

4-22-7 
להפיק סרטון קצר על ביצוע ותוכניות העבודה, בתוספת הסבר של כל 

 חבר מליאה ולשתף את ציבור התושבים.

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 :שימוש בקמיני עץ .8

 
בשימוש קמיני הסביבה, הצפנו את הבעייתיות   להגנתבביקורה של השרה  אופיר:

כרגע, אין פתרון חוקתי, אלא בעבודה קהילתית מול המשתמשים  –עץ 
 בקמינים. 

 נותן סקירה על התהליך שבוצע בקבוץ רוחמה בנושא. 
 

 התפתח דיון בנושא חוקי העזר וקנסות.
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 :הוחלט
 

4-22-8 
בתב"עות החדשות, לא נאפשר שימוש בקמיני עץ. בנוסף, ממשיכים 

 בקמפיין לבעלי הקמינים.

 
 ללא מתנגדיםאושר 

 
  :עדכון תקנון האגודה לקידום הספורט בשער הנגב .9

 הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד()חומר רקע 
 

 מציג את עדכון תקנון האגודה לקידום הספורט בשער הנגב. אופיר:
 

 :הוחלט
 

 מאשרים את עדכון תקנון האגודה לקידום הספורט בשער הנגב. 4-22-9

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 :תלמידים ויכולת קליטה בבית הספרקבלת  .10

 
שהשנה הנוכחית, היא השנה האחרונה הגענו להסדר ולסיכום  –תלמידי לכיש  אופיר:

 לקבלת תלמידים מלכיש.
נותן סקירה על הישיבה שהתקיימה בנושא והמשפחה החדשה  –שדות נגב  

 הגשנו ערעור למשרד החינוך. –שנקלטה ורשמה את ילדיה אצלנו 
מבקש את אישור חברי מליאת המועצה לא לקלוט ילדים חדשים מרשויות  

 ביה"ס גדול ואין לנו אפשרות קליטה. –שכנות 
 

 :הוחלט
 

4-22-10 
חברי מליאת המועצה מקבלים את בקשת ראש המועצה, לא לקלוט ילדים 

 חדשים מרשויות שכנות

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 :שונות .11

 
 נציג ציבור בתאגידים (1

 
בנוסף ליוסי קרן, נבחר ציבור, אנו צריכים  –ועדה לתכנון ובניה נגב מערבי  אופיר: 

 למנות נציג ציבור.
 נציגות ציבור. 2אנו צריכים למנות  –פארק תעשיה "ספירים"   
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 :הוחלט
 

4-22-11/1 
מאשרים את אבי הינדי כנציג ציבור בועדה לתכנון ובניה נגב מערבי ואת 

 כנציגות ציבור בפארק תעשיה ספירים. עידית עשור וינינה ברנע

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 שינוי מורשי חתימה בבתי הספר (2

 
 אנו נדרשים לשנות את מורשי החתימה בבתי הספר. אופיר:

 
 :הוחלט

 

4-22-11/2 

 40860/62תשלומי הורים תיכון  חשבון  מורשי החתימה בחשבון
, ובהעדרו תמי מנשה, 033681522 :ת"זמ"מ מנהל ביה"ס,  ,טל אלוני

 :ת"ז , עובד מועצה,יואב גלבוצקי ,065663304 :ת"ז מנהלת חטיבת בינים,
גינת , 062892245 :ת"זשניר, גזבר המועצה,  ובהעדרו אלעד  055308266

 .033823907ת"ז  , נציגת ועד הורים,אוחנה
 037950/32חשבון תשלומי הורים  בי"ס יסודי אלונים חשבון 

, ובהיעדרה שולה טנאי 024804114 :ת"ז מנהלת בי"ס,, שלומציון כהן
 :ת"ז , עובד מועצה, יואב גלבוצקי ,061834263 :ת"זסגנית מנהלת ביה"ס, 

 .040285108 :ת"ז , נציגת פורום הורים,שקד פורת,055308266
 
 

 
 אושר ללא מתנגדים

 
  2רבעון  – 2021דו"ח רבעוני לשנת  (3

 (לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר
 

שעבר את אישור ועדת  2רבעון  – 2021מציג את הדו"ח הרבעוני לשנת  אופיר: 
 הנהלה וכספים.

 
 :הוחלט

 

4-22-11/3 
שנת ל, 2המליאה מאשרת את הדו"ח הרבעוני הסקור לתקופה: רבעון 

2021. 

 
 אושר ללא מתנגדים
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 תב"רים (4
 

 :הגדלה
 

סיוע לטיפול ומניעת הטמנה של פסולת מעורבת  מטרה: :1658תב"ר 
 ופסולת חקלאית

 השתתפות קבוצים -₪  156,000 מימון: 
 משרד להגנת הסביבה -₪  860,000  
 1942העברה מתב"ר  -₪  50,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  1,066,000 סה"כ: 

 
 יח"ד הסדרה ק. ארז 500-תב"ע הרחבה ל מטרה: :1736תב"ר 

 משרד השיכון₪  3,294,410 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  62,015 סכום ההגדלה: 
 ₪  3,356,425 סה"כ: 

 
 יח"ד הסדרה ק. נחל עוז 500-תב"ע הרחבה ל מטרה: :1737תב"ר 

 משרד השיכון -₪  2,640,813 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  47,386 סכום ההגדלה: 
 ₪  2,688,199 סה"כ: 

 
 יח"ד הסדרה ק. אור הנר 500-הרחבה לתב"ע  מטרה: :1738תב"ר 

 משרד השיכון -₪  2,956,137 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  70,910 סכום ההגדלה: 
 ₪  3,027,047 סה"כ: 

 
 יח"ד הסדרה ק. גבים 500-תב"ע הרחבה ל מטרה: :1739תב"ר 

 משרד השיכון -₪  2,445,530 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  78,867 סכום ההגדלה: 
 ₪  2,524,397 סה"כ: 

 
 יח"ד הסדרה ק. רוחמה 500-תב"ע הרחבה ל מטרה: :1740תב"ר 

 משרד השיכון -₪  2,856,870 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  95,336 סכום ההגדלה: 
 ₪ 2,952,206 סה"כ: 

 
 יח"ד הסדרה ק. מפלסים 500-תב"ע הרחבה ל מטרה: :1766תב"ר 

 משרד השיכון -₪  3,154,037 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  145,486 סכום ההגדלה: 
 ₪  3,299,523 סה"כ: 

 
 קרוי מגרש ספורט כפול בקרית החינוך מטרה: :1939תב"ר 

 מלוות מבנקים ואחרים  -₪  300,000 סכום קודם: 
 משרד הפנים -₪  1,200,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  1,500,000 סה"כ: 
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 2021ברור חיל  –שיקום כבישים  מטרה: :1971תב"ר 
 משרד הפנים -₪  200,000 סכום קודם: 
 ות קבוץ ברור חילהשתתפ -₪  315,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  515,000 סה"כ: 

 
 הקטנה

 
 מצ'ינג לתקציבי מדינה מטרה: :1942תב"ר 

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  314,000 סכום קודם: 
 1985העברה לתב"ר  -( ₪ 33,153) סכום ההקטנה: 
 1987העברה לתב"ר  -( ₪ 15,000)  
 1658העברה לתב"ר  -( ₪ 50,000)  
 ₪  265,847 סה"כ: 

 
 חדשים

 
 2021שיקום כבישים בגבים  מטרה: :1982תב"ר 

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

 
 שיפוץ מועדון ברוחמה מטרה: :1983תב"ר 

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

 
 מדידות ארנונה מטרה: :1984תב"ר 

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

 
 2021סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  מטרה: :1985תב"ר 

 משרד התחבורה -₪  77,357 מימון: 
 1942העברה מתב"ר  -₪  33,153  
 ₪  110,510 סה"כ: 

 
 שיקום שער איבים מטרה: :1986תב"ר 

 משרד הבטחון -₪  55,000 מימון: 
 ₪  55,000 סה"כ: 

 
 שיפוץ מחסן חירום מטרה: :1987תב"ר 

 משרד הפנים -₪  50,000 מימון: 
 1942העברה מתב"ר  -₪  15,000  
 ₪  65,000 סה"כ: 

 
 הצבת מיגוניות בשטחים חקלאיים מטרה: :1988תב"ר 

 ₪  455,000 מימון: 
 ₪  455,000 סה"כ: 
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 בניית גן ילדים ממוגן באור הנר מטרה: :1989תב"ר 
 קבוץ אור הנר -₪  500,000 מימון: 
 ₪  500,000 סה"כ: 

 
 שדרוג גן שחף בקבוץ דורות מטרה: :1990תב"ר 

 קבוץ דורות -₪  100,000 מימון: 
 משרד החינוך -₪  165,000  
 ₪  265,000 סה"כ: 

 
 הוחלט

 
 

  מאשרים את התב"רים שהוצגו. 4-22-11/4

 

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 רשם: ליאור ניסקי

 
  

 
 ליאור ניסקי                                                                      אופיר ליבשטיין

מנהל האגף האסטרטגי                   ראש המועצה 
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