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 "ב אייר תשפ"בכ   
 2022מאי  23   
 1-1 –מליאה    

 
 22/7סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 18.5.22מיום 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה  - אופיר ליבשטיין :נוכחים
 המועצהנציג ברור חיל וסגן ראש  - יוסי קרן 
 נציג גבים - ירון להב 
 נציגת נחל עוז - צ'ריעדי גן אל  
 נציגת כפר עזה - ברודץ'הגר  
 נציג אור הנר - אדי פולנסקי 
 נציגת ניר עם - דנה מזרחי בראודה 
 נציגת רוחמה - הדר שריד 
 נציגת יכיני - מורן חג'בי 

 
 נציג מפלסים - דוד בן ברון :יםחסר

 ארזנציגת  - אורנה נעים 
 נציג דורות - ניר בן אשר 

 
 

 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"לית המועצה - לילך שיינגורטן 
 גזבר המועצה - אלעד שניר 
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 ברודץהמועצה ובמקומה נבחרה הגר  מירה שטהל סיימה את חברותה במליאת '
 שמחליפה את מירה בועדות המועצה ותאגידיה. 

  נשבעה אימונים למועצה.הגר 
 

 :סדר היום
 
 .24.4.22מיום  6/22מס' אישור סיכום ישיבת מליאה  .1

 
 תכנית להט"ב. .2

 
 ועדים מקומיים. דוחות כספיים מבוקרים .3

 
 .2022המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה לתמיכות לשנת  –תבחינים לתמיכות  .4

 
 הארכת שירות. .5

 
 ספירים. פארק תעשיות 2021דו"ח כספי מבוקר לשנת  .6

 
 .שונות .7
 

 :פירוט הסעיפים
 

 :24.4.22מיום  6/22אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 .אושר ללא מתנגדים – 24.4.22מיום  6/22סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 

 :תכנית להט"ב .2
 : עדי רום, הראל פלדר.מוזמנים

 
 מציג את עצמו. הראל:

תכנית מקום של החברה למתנ"סים מציג באמצעות מצגת את הנתונים, פעילות,  
בשיתוף מרכז צעירים, פעילות חברתית, גיבוש קבוצה, אתגרי הקהילה, תכנית 

, שיפור המענים, חודש הגאווה בחודש יוני, קול קורא שיעבור 2022עבודה לשנת 
 לישובים.

 מוסר תודה לכל השותפים ממחלקות המועצה ומשרדי הממשלה. 
 

 ועדי על תרומתם לקהילה הגאה בשער הנגב ובכלל.חברי המליאה מודים להראל 
 

 הוחלט
 
 

7-22-2 
הקהילה הגאה מאמצים את תכנית המועצה חברי מליאת 
 בשער הנגב. 

 
 אושר ללא מתנגדים
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  :דוחות כספיים מבוקרים ועדים מקומיים .3
 (.לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר

 
 כפר עזה, דורות וניר עם.של הועדים:  2021מציג את הדוחות המבוקרים לשנת  אופיר:

 
 :הוחלט

 

7-22-3 
חברי המליאה רשמו בפניהם את הנחת הדו"חות המבוקרים 

 כפר עזה, דורות וניר עם.של הועדים:  2021לשנת 
  

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה לתמיכות לשנת  –תבחינים לתמיכות  .4

2022:  
 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 

 
המלצות הועדה המקצועית וועדת  –תבחינים לתמיכות מציג את סיכום ישיבות  אלעד:

  .2022המשנה לשנת 
 מציג את השינויים משנה שעברה לשנה הנוכחית. 

 
 :הוחלט

 

7-22-4 
המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה לתמיכות מאשרים את 

 .2022התבחינים לשנת 

 
 .מאושר ללא מתנגדים

 
 :הארכת שירות .5

 
. משרד התרבות מחייב 70הגיעה לגיל  ,סוזנה גורמןמנהלת הספרייה האזורית,  לילך:

אותנו להעסיק מנהלת ספריה. מציגה את הקשיים ומספר ועדות הבחינה עד 
 אשר סוזנה נכנסה לתפקיד.

הארכת הועדה להארכת שירות שהתקיימה בעניינה של סוזנה, המליצה על  
וכעת אנו צריכים לקבל את אישור  7.6.22חודשים מיום  18שירות לתקופה של 

 מליאת המועצה.
 

 :הוחלט
 

7-22-5 
ה י, מנהלת הספריסוזנה גורמןל הארכת השירותמאשרים את 

 7.6.22חודשים החל מיום  18לתקופה של  האזורית, 

 
 .מאושר ללא מתנגדים
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  פארק תעשיות ספירים 2021דו"ח כספי מבוקר לשנת  .6

 (.לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר
 

של פארק תעשיות  2021הדו"ח הכספי המבוקר לשנת מציג  בהרחבה את  אופיר:

 חברי הדירקטוריון של הפארק. על ידי  אושר  הדו"ח –ספירים 

 :הוחלט
 

7-22-6 
עפ"י סעיף  2021-המליאה רשמה בפניה את הדין וחשבון השנתי ל

 ( )ה( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(  בתאגיד11)א( ) 63
 פארק תעשיות ספירים. 

 
 .אושר ללא מתנגדים 

 
 :שונות .7

 
  דו"חות ביקורת ועדים מקומיים (1
 (.לחברי המליאה מבעוד מועד חומר רקע הועבר)

 
הנר, דורות, נחל גבים, אור מציגה את דו"חות הביקורת של הועדים המקומיים:  לילך:

 עוז, מפלסים, רוחמה.
 

 :הוחלט
 
 

 
 
 
 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 תשתיות לקבוץ הישן בכפר עזה –פתיחת חשבון בנק ייעודי  (2

 
ישוב שיש הרחבה/שכונה חדשה, ניתן לגבות כסף עבור שיקום תשתיות  כל אופיר:

ר ובישוב הוותיק. לכן, אנו נדרשים לאשר פתיחת חשבון בנק ייעודי עב
 תשתיות לישוב הישן בכפר עזה.

 
 :הוחלט

 
 

 
 
 
 

 
 .אושר ללא מתנגדים

 

דוחות ביקורת ועדים המליאה רושמת בפניה את הנחת  7-22-7/1
גבים, אור הנר, דורות, נחל עוז,  :2021 מקומיים לשנת

 מפלסים, רוחמה.
   

ן ייעודי עבור שיקום תשתיות ביישוב מאשרים פתיחת חשבו 7-22-7/2

החתימה של המועצה   ומסמיכים את מורשיהישן בכפר עזה 

 החשבון.לחתום על תנאי פתיחת 

 

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': 

  סיכום ישיבת ועדת הנחות של ארנונה כללית (3
 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 

 
וכן את  ,10.5.22מציג את סיכום ישיבת ועדת הנחות של ארנונה כללית מיום  אלעד:

בעניין פטור  ,חוות הדעת המשפטית של היועצת המשפטית של המועצה
 מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור בעמותת "איילים" ועמותת "עדן".

 
 :הוחלט

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 .אושר ללא מתנגדים
 

 הרכב ועד מקומי ברוחמה (4
 

 .ברוחמהאת שינוי ההרכב בועד המקומי  המציג :לילך
 

 :הוחלט        
 

7-22-7/4 

חברי המליאה רשמו בפניהם את הרכב הועד המקומי 

, גלעד איתמרי, ת.ז: 027831130אורי גורן, ת.ז: ברוחמה: 

, נעמי כהן, 025403668, עליזה )ליזי( יפרח, ת.ז: 028842367

, דבורה 016519381, ראול שנייר, ת.ז: 050219930ת.ז: 

 .0032193104)דבורי( כהן, ת.ז: 

 

 
 .מתנגדים אושר ללא

 
  תב"רים (5

 
 חדשים

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

 משרד החינוך -₪  115,500 מימון:  
 השתתפות קבוץ דורות -₪  100,000   
 1713העברה מתב"ר  -₪  24,500   
 ₪  240,000 סה"כ:  
 

 מערכת קריאה מרחוק למאגרי מים בנחל עוז מטרה: :2001תב"ר 
 משרד הבטחון -₪  90,000 מימון: 
 ₪  90,000 סה"כ: 

חברי מליאת המועצה רשמו שהובא בפניהם פרוטוקול  7-22-7/3
. כמו כן, 10.5.22ועדת הנחות מארנונה כללית מיום 

חברי המליאה מקבלים את המלצת ועדת ההנחות, 
ומאשרים מתן פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב 

לשנים לעמותת "איילים ועמותת "עדן" לשירות הציבור 
2022-2024. 
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 הקטנה

 
מצ'ינג לגני ילדים ומוסדות חינוך לגיל הרך  מטרה: :1713תב"ר 

 בישובים
 מלוות מבנקים ואחרים -₪  158,215 סכום קודם: 
 1990העברה לתב"ר  -( ₪ 24,500) סכום ההקטנה: 
 ₪  133,715 סה"כ: 

 
 הגדלה והקטנה

 
 יח"ד בכפר עזה 45-לתשתיות  מטרה: :1973תב"ר 

 השתתפות כפר עזה -₪  4,859,840 מימון: 
 השתתפות כפר עזה -( ₪ 1,732,500) הקטנה: 
 השתת' משרד השיכון -₪  1,732,500 הגדלה: 
 ₪  4,859,840 סה"כ: 

 
 הגדלה

 
 שכונה פנים קבוצית שיבולים –ניר עם  מטרה: :1605תב"ר 

 משרד השיכון -₪  1,108,000 סכום קודם: 
 קבוץ ניר עם -₪  3,810,709  
 קבוץ ניר עם -₪  408,621 סכום ההגדלה: 
 משרד השיכון -₪  2,146,800  
 ₪  7,474,130 סה"כ: 

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

 משרד השיכון -₪  2,445,530 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  89,475 סכום ההגדלה: 
 ₪  2,535,005 סה"כ: 

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

 משרד השיכון -₪  3,154,037 סכום קודם: 
 משרד השיכון -₪  148,587 סכום ההגדלה: 
 ₪  3,302,624 סה"כ: 

 
 ק. גבים – 5שדרוג כביש  מטרה: :1974תב"ר 

 השתתפות ק. גבים -₪  1,123,127 סכום קודם: 
 החטיבה להתיישבות -₪  540,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  1,663,127 סה"כ: 

 
 שיפוץ מבנה קליקה מטרה: :1980תב"ר 

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  116,000 סכום קודם: 
 נגב גליל -₪  84,000  
 החטיבה להתיישבות -₪  320,000 סכום ההגדלה: 
 נגב גליל -₪  232,000  
 ₪  752,000 סה"כ: 
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 2018השתתפות בהקמת מרכז הפעלה  מטרה: :1862תב"ר 
 משרד הפנים₪  2,020,000 סכום קודם: 
 משרד הפנים -₪  350,000 סכום ההגדלה: 
 משרד הבטחון₪  1,500,000  
 ₪  3,870,000 סה"כ: 

 
 פתיחת תב"ר לאחר שניסגר

 
 מטרה: תכנון פיתוח וסימון בדרך מצילת חיים :1495תב"ר 

  26,674.50של בעודף  2021התב"ר נסגר בסוף שנת  ₪-  
 .2022משרד התחבורה החזיר את ההתחייבות לניצול עד סוף שנת 

 
 הוחלט

 
 

 מאשרים את התב"רים שהוצגו. 7-22-7/5

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 

 
 רשמה: לילך שיינגורטן

 
  

 
 שיינגורטןלילך                                                                       אופיר ליבשטיין

מנכ"לית המועצה                           ראש המועצה 
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