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 כ"ד ניסן תשפ"ב   
 2022אפריל  25   
 1-1 –מליאה    

 
 22/6סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 4.2242.מיום 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה  - אופיר ליבשטיין :נוכחים
 ראש המועצהנציג ברור חיל וסגן  - יוסי קרן 
 נציג גבים - ירון להב 
 נציגת נחל עוז - צ'ריעדי גן אל  
 נציגת כפר עזה - מירה שטהל 
 נציג אור הנר - אדי פולנסקי 
 נציגת ניר עם - דנה מזרחי בראודה 

 
 

 נציג מפלסים - דוד בן ברון :יםחסר
 נציגת ארז - אורנה נעים 
 נציגת רוחמה - הדר שריד 
 דורותנציג  - ניר בן אשר 
 נציגת יכיני - מורן חג'בי 

 
 

 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"לית המועצה - לילך שיינגורטן 
 גזבר המועצה - אלעד שניר 
 מנהל האגף האסטרטגי - ליאור ניסקי 
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 :סדר היום

 
 .20.3.22מיום  5/22אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 עדכונים. .2

 
 .2021כספיים מבוקרים עמותות/תאגידים לשנת דוחות  .3

 
 טיסות לחו"ל. .4

 
 חיובי ארנונה. .5

 
 .2022עדכון תקציב  .6

 
 דו"חות כספיים מבוקרים ישובים. .7

 
 .שונות .8
 
 

 :פירוט הסעיפים

 :20.3.22מיום  22/5אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 .מתנגדיםאושר ללא  – 20.3.22מיום  5/22סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 

 :עדכונים .2
 

בשל בניית מרכז הפעלה חדש ושיפוץ מקלט המועצה, ישיבות המליאה יתקיימו  אופיר:
 ביחדיו.

 
  :2021דוחות כספיים מבוקרים עמותות/תאגידים לשנת  .3

 .)חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

,  של כל 2021את הדוחות הכספיים לשנת בהרחבה מציג    אופיר:

כל הדוחות  אושרו על ידי מוסדות הגופים הללו )למעט   -העמותות/תאגידים 

-עמותת התיירות שקמה בשור ופארק תעשיות ספירים, שקיבלו אורכה עד ה

30.5 .) 

: הגדלת הפעילות, קפיצה משמעותית בפרויקטים החברה לפיתוח שער הנגב 

והערכות החברה לשנה  ושירותים מים. נותן סקירה רחבה על המאזן השנתי

 הבאה.

עם רשות המיסים על מתקיים שיח : אגודה לקידום הספורט בשער הנגב 
את ת מבקשרשות המיסים  פיצוי כספי קורונה שהועברו לאגודה ועכשיו 

של העמותה  קיימת כרית ביטחון בקרןאש"ח.  400הכסף חזרה. גרעון בסך 
מהקרן לצורך כיסוי הגרעון בתוספת כספים אש"ח. אנו נעביר  1,200 בה יש 

 אש"ח לצורך תכנון פרויקטים חדשים. 100
  
 נותן סקירה על מגרשי הכושר בישובים וסקר שביעות רצון של התושבים.                 
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ש לנו י –: נותן סקירה על התחומים שפועלים במתנ"ס מתנ"ס שער הנגב 

 צוות מעולה.
של וטף שסיימה בעודף השנה העמותה  –נותן סקירה על רחבה על המאזן  

₪ מ'  1-במקביל יש עוד כאש"ח.  347-אש"ח ובמצטבר בעודף של כ 37-כ
 לפעילויות ופרויקטים.

 נותן סקירה על ההכנה לערב מוצאי עצמאות. 
 

גם בעמותה : עמותה עירונית. עמותה לפיתוח שירותים חברתיים בשער הנגב 
 ים שניתנו בזמן הקורונה. זו ישנו שיח עם רשות המיסים לגבי פיצוי

 –פעילות שוטפת  –נותן סקירה על המאזן, המינויים ופעילות העמותה  
 אש"ח. 369-גרעון של כ –העמותה מאוזנת. במצטבר 

 
לעמותה רשותית. בנוסף, נותנת פרטית נותנת הסבר על ההבדל בין עמותה  לילך:

 סקירה על בקשת רשות המיסים להחזר הכספי.
 

 ותשובות תלאחר שאלו
 

 :הוחלט
 

6-22-3 

עפ"י סעיף  2021-המליאה רשמה בפניה את הדין וחשבון השנתי ל
( )ה( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(  11)א( ) 63

 בתאגידים הבאים:
 החברה לפיתוח שער הנגב בע"מ. -
 האגודה לקידום הספורט בשער הנגב )ע"ר(. -
תרבות וספורט  עמותה לחינוך, אומנות, –מתנ"ס שער הנגב  -

 )ע"ר( 
 .העמותה לפיתוח שירותים חברתיים )ע"ר( -

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
 :טיסות לחו"ל .4

 
 מציג את קשרי המועצה עם קהילות בחו"ל ואת ריכוז טיסות בעלי התפקידים: ליאור:

  2022מאי  
משלחת קפטנים )נסיעה אושרה במועצה בהרכב דומה אך  –מטרה: סן דייגו 

 ביקורים נפרדים בגלל הקורונה(פוצלה לשני 
  10.5-17.5 תאריכים:

ברור  –דורות, קארן הלפרין  –משתתפים: ליאור ניסקי,  גילי סייג, שרון סתיו 
 מפלסים.  –יכיני, מרטין סיאורנו  –אור הנר, רוני סרי  –חיל, עמוס קייטס 

דולר, המשתתפים  6,900כרטיסים =  $6 לכרטיס *  1150 –עלות נסיעה 
עבור שתי היציאות יחד(.  350$אמור לשלם )ליאור  1,750$=  5* 350$מים משל

 שאר עלות הנסיעה ממומן על ידי הפדרציה היהודית בסן דייגו. 
 פריז  –הבונים דרור  מטרה :
  12.5-15.5תאריך 

 אופיר ליבשטיין במסגרת תפקידו כיו"ר הבונים דרור. 
 כל ההוצאות ממונות על ידי הבונים דרור 

  2022יוני 
 גרמניה  –הבונים דרור   מטרה:
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  10-12.6תאריך: 
 אופיר ליבשטיין במסגרת תפקידו כיו"ר הבונים דרור 

 כל ההוצאות ממונות על ידי הבונים דרור 
 משלחת בעלי תפקידים ופרידה  –המטרה: קרלסרוהה 

  26-29.6תאריך : 
גורטן, יגאל דדיה, אופיר ליבשטיין )יהיה בחלק מהימים(,לילך שיינ משתתפים:

 עדי רום, גילי סייג,
 ליאורה סלע דוד, אריה חודרה )פרידה(,שולי הרן )פרידה(.

  800$= . 8*  100$. המשתתפים משלמים 2,800$=  8*  350$עלות משוערת: 
 –נסיעות מתוכננות נוספות )טרם נקבעו תאריכים מדויקים, עלויות ומשתתפים( 

  :ור מליאה ביונייובאו באופן מסודר ומפורט לאיש
משלחת בני נוער ומלווים מהחינוך החברתי/הידרו למחנה מאונטן  -אוגוסט -יולי

 חי ומשחקי המכביה 
 –קק"ל אוסטרליה עבור גיוס תקציב לקמפיין גני ילדים )משתתפים  -ספטמבר 

 אופיר ליבשטיין, יהל בן אריס ועילית פז(.
 ם נוספים בהמשך.פרטי –משלחת תוכנית גשר סן דייגו  -אוקטובר 
ארצות הברית במסגרת 'קולות' )הנסיעה במימון התוכנית.  -אוקטובר 

 על ידי המועצה(.  2/3ההשתתפות של אופיר בתוכנית ממומנת ב 
אופיר ליבשטיין, ליאורה סלע  ארה"ב )משתתפים: JNFאירוע שנתי  -נובמבר 

 דוד(. 
 

בעלי התפקידים במשלחות מבקש להביא לדיון במליאה הבאה את השתתפות  אופיר:
 לחו"ל.

 
 :הוחלט

 

6-22-4 
 ליאורחברי המליאה מאשרים את המשלחות לחו"ל כפי שהוצגו ע"י 
ניסקי. כמו כן, לישיבת המליאה הבא, יובא נוהל להשתתפות 

 עצמית של בעלי התפקידים במשלחת.

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
 :חיובי ארנונה .5

 
תשלומי הארנונה, למעט תושבי ההרחבה שמשלמים כיום, הקבוצים גובים את  אופיר:

. למגורים מהגביה 1.7%-בנפרד למועצה. המועצה משפה את הישובים בכ
 שהמועצה תבצע את הגביה ולא הישוב.עם מבקשים -הקיבוצים ברור חייל וניר 

על מנת ללמוד את המערכת  2023ישובים בשנת  2-המועצה תבצע פיילוט ל 
 והצרכים.

 
 :הוחלט

 

6-22-5 
 2-מאשרים לצאת לפיילוט בגביית תשלומי ארנונה ע"י המועצה ל

 .2023בשנת  ברור חיל וניר עם –ישובים 

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
 

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': 

 
 
 

 
 :2022עדכון תקציב  .6

 הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד()חומר רקע 
 

 .2022מציג את עדכון תקציב  אופיר:
 

 לפי סעיפים. 2022נותן סקירה רחבה על עדכון תקציב  אלעד:
 

 נותנת סקירה על הגדלת תקציב החינוך. לילך:
. 

 :הוחלט
 

6-22-6 
 אש"ח. 153,646בסך:  2022מאשרים את עדכון תקציב 

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
  דו"חות כספיים מבוקרים ישובים .7

 הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד()חומר רקע 
 

אור הנר, ארז, גבים, נחל של הועדים:  2021מציג את הדוחות המבוקרים לשנת  אופיר:
 עוז, מפלסים ורוחמה.

 
 :הוחלט

 

6-22-7 

חברי המליאה רשמו בפניהם את הנחת הדו"חות המבוקרים 
אור הנר, ארז, גבים, נחל עוז, של הועדים:  2021לשנת 

 מפלסים ורוחמה.
  

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :שונות .8

 
 מפעל למיגור נזקי חקלאות בשער הנגב (1

 
נמצא בדורות. אנו צריכים לקבל  –מפעל למיגור נזקי חקלאות בשער הנגב  אופיר:

 את אישור חברי המליאה להפעלתו.
 

 מעלה את הבעייתיות במזיקים לחקלאות בישובים. אדי:
 

 הזמנו את מנכ"לית רט"ג לפגישה בנושא. אופיר:
 

כוף את מאמין שלאחר אישור המפעל ומנכ"לית רט"ג, יהיה יותר קל לא יוסי:
 החוק.

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

 

 
6 

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': 

 
 

 :הוחלט 
 

 מאשרים את מפעל למיגור נזקי חקלאות בדורות. 16-22-8/1

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
  דו"ח ביקורת קבוץ דורות (2

 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

 :הוחלט
 

 דו"ח ביקורת קבוץ דורות, יובא למליאה הבאה. 16-22-8/2

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
  ועדת תרומות סיכום ישיבת (3

 הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד()חומר רקע 
 

הודיעו למועצה על  JNF – 6.4.22מציג את פרוטוקול ועדת תרומות מיום  אופיר: 
 , למטרת רכישת רכב כיבוי לכפר עזה.USS 35,000העברת תרומה בסך 

 
 :הוחלט

 

16-22-8/3 
מיום חברי המליאה רשמו בפניהם שפרוטוקול ועדת תרומות 

 הובא לידיעתם. 6.4.22

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 נציגות לועדת משנה בי"ס תיכון (4

 
נציגות  –נותן הסבר על הצורך בהקמת ועדת משנה לבי"ס התיכון והרכבו  אופיר:

ציבור, מליאה, יועמ"ש, יועץ ויגאל דדיה כמזכיר הועדה. מבקש לצאת ב"קול 
ציבור. תוקם ועדה שתבחן את קורא" לתושבים להגשת מועמדות לנציגות 

 המועמדים.
 

 :הוחלט
 

16-22-8/4 

 מאשרים הקמת ועדת משנה לבי"ס התיכון. -
 מאשרים יציאה ל"קול קורא" לנציגות ציבור. -
ונציג מאשרים את חברי המליאה: יוסי קרן, מורן חג'בי  -

 בועדה לבחינת מועמדות לנציגי ציבור. נוסף

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 תב"רים  (5
 

 חדשים
 

 מיזוג אולם ספורט מטרה: :1991תב"ר 
 משרד המדע, התרבות והספורט -₪  586,318 מימון: 
 מלוות מבנקים ואחרים -₪  400,000  
 ₪  986,318 סה"כ: 

 
 מצ'ינג לתקציבי מדינה מטרה: :1992"ר תב

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  1,900,000 מימון: 
 ₪  1,900,000 סה"כ: 

 
 בתי אגודה במפלסים 2-סבסוד תשתיות ל מטרה: :1993תב"ר 

 משרד הבינוי והשיכון -₪  140,000 מימון: 
 ₪  140,000 סה"כ: 

 
 הקמת גני ילדים ומעונות יום ממוגנים מטרה: :1994תב"ר 

 משרד הבטחון -₪  16,254,191 מימון: 
 השתתפות קבוץ ניר עם -₪  70,000  
 השתתפות קבוץ נחל עוז -₪  200,000  
 השתתפות קבוץ גבים -₪  220,000  
 השתתפות קבוץ אור הנר -₪  500,000  
 ₪  17,244,191 סה"כ: 

 
 הקמת כיתת חוץ במוזיאון המים מטרה: :1995תב"ר 

 איגוד ערים לאיכות הסביבה -₪  50,000 מימון: 
 ₪  50,000 סה"כ: 

 
 באולם ספורט PVCהחלפת  מטרה: :1996תב"ר 

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  200,000 מימון: 
 ₪  200,000 סה"כ: 

 
 שיפוצים כללי מטרה: :1997תב"ר 

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  500,000 מימון: 
 ₪  500,000 סה"כ: 

 
 הצטיידות כללי מטרה: :1998תב"ר 

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  300,000 מימון: 
 ₪  300,000 סה"כ: 

 
 18שיפוץ בניין  מטרה: :1999תב"ר 

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  700,000 מימון: 
 ₪  700,000 סה"כ: 

 
 הקמת מערכת סולארית מטרה: :2000תב"ר 

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  2,500,000 מימון: 
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 ₪  2,500,000 סה"כ: 
 

 הגדלה
 

 פארק ארזים –"ת שער הנגב העבודות פיתוח באז מטרה: :1927תב"ר 
 הכלכלהמשרד  -₪  400,000 סכום קודם: 
 משרד הכלכלה -₪  2,000,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  2,400,000 סה"כ: 

 הוחלט
 
 

 מאשרים את התב"רים שהוצגו. 6-22-8/5

 

 אושר ללא מתנגדים
 
 

 
 רשמה: לילך שיינגורטן

 
  

 
 שיינגורטןלילך                                                                       אופיר ליבשטיין

מנכ"לית המועצה                           ראש המועצה 
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