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 "ג אלול תשפ"בכ   
 2022ספטמבר  19   
 1-1 –מליאה    

 
 22/11סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 18.9.22מיום 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה  - אופיר ליבשטיין :נוכחים
 ראש המועצהנציג ברור חיל וסגן  - יוסי קרן 
 נציגת ארז - אורנה נעים 
 נציג אור הנר - אדי פולנסקי 
 נציגת רוחמה - הדר שריד 
 נציג מפלסים - דוד בן ברון 

 
 )חופשת לידה( נציגת יכיני - מורן חג'בי :יםחסר

 נציגת כפר עזה - הגר ברודץ' 
 נציגת נחל עוז - צ'ריעדי גן אל  
 נציגת ניר עם - דנה מזרחי בראודה 
 נציג גבים - ירון להב 
 נציג דורות - ניר בן אשר 

 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 גזבר המועצה - אלעד שניר 
 מנהל האגף האסטרטגי - ליאור ניסקי 
 החברה לפיתוח כ"למנ -  אביב כהן 

 
 

 
  משתתפים בצערה של חיה ברדמן, מנהלת עמותת "יחדיו" עם פטירתו של בעלה בטרם

 עת.
 

 :היוםסדר 
 
 .28.8.22מיום  10/22מס' אישור סיכום ישיבת מליאה  .1

 
 עדכונים. .2

 
 תוספת להסכם עם מתנ"ס שער הנגב. .3

 
 .שונות .4
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 :פירוט הסעיפים
 

 :28.8.22מיום  22/10אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 :עדכונים .2
 

מוניציפאליים, נותן סקירה על: בית ספר התיכון, תלמידי חוץ, תשתיות, שירותים  אופיר:
 מוקד המועצה וטיסתו לאוסטרליה.

 
 :תוספת להסכם עם מתנ"ס שער הנגב .3

 
אנו מרחיבים את נושא המוגנות בהובלת הדס פטרנק ששי, לתכנית של משרד  אופיר:

הבריאות למניעת אובדנות של נוער וצעירים. לכן, יש צורך להוסיף את הסעיף 
 בהסכם ונספח א' בין המתנ"ס למועצה.

 
 :הוחלט 
 

11-22-3 
מאשרים להוסיף בהסכם ונספח א' בין המתנ"ס למועצה 

של בני נוער  אובדנותתכנית משרד הבריאות למניעת את 
 וצעירים בהובלת מנהלת מוגנות, הדס פטרנק ששי.

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 :שונות .4

 
 שינוי מורשי חתימה בבי"ס התיכון (1

 
בן שטרית כמורשי חתימה בחשבון  דוד-אנו נדרשים לאשר את מיכאל אופיר:

 תשלומי הורים תיכון במקומו של טלי אלוני.
 

 :הוחלט
 

11-22-4/1 
 024979144דוד בן שטרית, מס' ת.ז: -מאשרים את מיכאל

כמורשי חתימה בחשבון תשלומי הורים תיכון חשבון 
 . 033681522במקומו של טלי אלוני, מס' ת.ז:  40860/62

 
 אושר ללא מתנגדים

  
 

 :שכונת "ארטישוק" בגבים –התקשרות עם קבלן זוכה  (2
 

פעמיים פרסמנו מכרז לביצוע עבודות  –מציג את חוות הדעת המשפטית  אופיר:
שכונת "ארטישוק" בקבוץ גבים,  אך לצערנו אף אחד ביח"ד  10שלב ב' 

 לא הגיש הצעה. פרסום מכרז שלישי אינו צפוי להביא תועלת.
יועצת המשפטית של המועצה, אנו מבקשים בהתייעצות עם רמה לשם,  

 לצאת לנוהל הצעת מחיר.
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 :הוחלט
 

11-22-4/2 
התקשרות המועצה לביצוע עבודות פיתוח שלב ב' מאשרים 

 יח"ד בשכונת "ארטישוק" בגבים ללא מכרז. 10

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 תב"רים (3

 
 הגדלה

 
 גן ילדים באור הנר מטרה: :1797תב"ר 

 השתתפות קבוץ אור הנר -₪  200,000 סכום קודם: 
 משרד החינוך -₪  111,997  
 מלוות מבנקים ואחרים -₪  250,000  
 מפעל הפיס -₪  1,152,579  
 משרד החינוך -₪  238,324 סכום ההגדלה: 
 ₪  1,952,900 סה"כ: 

 
 שיפוץ מבנה קליקה מטרה: :1980תב"ר 

 נגב גליל -₪  316,000 סכום קודם: 
 החטיבה להתיישבות - ₪ 320,000  
 מלוות מבנקים ואחרים -₪  416,000  
 1999העברה מתב"ר  -₪  480,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  1,532,000 סה"כ: 

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

 0 סכום קודם: 
 2010העברה מתב"ר  -₪  215,847 סכום ההגדלה: 
 ₪  215,847 סה"כ: 

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

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  229,075 סכום קודם: 
 2010העברה מתב"ר  -₪  664,535 סכום ההגדלה: 
 ₪  893,610 סה"כ: 

 
 

 ארז –יח"ד  17-סבסוד תשתיות ל מטרה: :2013תב"ר 
 משרד השיכון -₪  1,030,000 סכום קודם: 
 השתתפות קבוץ ארז -₪  2,996,382 סכום ההגדלה: 
 ₪  4,026,382 סה"כ: 

 הקטנה
 

 18שיפוץ בניין  מטרה: :1999תב"ר 
 מלוות מבנקים ואחרים -₪  700,000 סכום קודם: 
 1980( העברה לתב"ר 480,000) סכום ההקטנה: 
 ₪  220,000 סה"כ: 
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 הסדרי תנועה ובטיחות בקרית החינוך מטרה: :1890תב"ר 
 יםלוות מבנקים ואחרמ -₪  1,540,000 סכום קודם: 
 2010העברה לתב"ר  –( 880,382) סכום ההקטנה: 
 ₪  659,618 סה"כ: 

 
 

 הגדלה והקטנה
 

 הסדרי תנועה ובטיחות בקרית החינוך מטרה: :2010תב"ר 
 משרד התחבורה -₪  2,054,226 סכום קודם: 
 1992העברה מתב"ר  -₪  664,535  
 1942העברה מתב"ר  -₪  215,847  
 1992העברה לתב"ר  -( ₪ 664,535) סכום ההקטנה: 
 1942העברה לתב"ר  -( ₪ 215,847)  
 1890העברה מתב"ר  -₪  880,382 סכום ההגדלה: 
 ₪  2,934,608 סה"כ: 

 
 חדש

 
 תשתיות בישוב הישן כפר עזה מטרה: :2016תב"ר 

 השתת' קבוץ כפר עזה -₪  401,892 מימון: 
 ₪ 401,892 סה"כ: 

 
 תב"ע כפר עזהתכנון  מטרה: :2017תב"ר 

 משרד הבינוי והשיכון -₪  2,727,382 מימון: 
 ₪   2,727,382 סה"כ: 

 
 מכשירי קשר נחל עוז מטרה: :2018תב"ר 

 משרד הבטחון -₪  25,000 מימון: 
 ₪  25,000 סה"כ: 

 
 :הוחלט

 

 .ושהוצגכפי   יםהתב"ראשרים את מ 11-22-4/3

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 לעד שנירארשם: 

 
  

 
 

                                                                       אלעד שניר       אופיר ליבשטיין
 גזבר המועצה                                                                                          ראש המועצה 
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