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 ' חשון תשפ"גו   
 2022אוקטובר  31   
 1-1 –מליאה    

 
 12/22סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 30.10.22מיום 
 

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

 
 נציג אור הנר - אדי פולנסקי :יםחסר

 נציגת נחל עוז - צ'ריעדי גן אל  
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"לית המועצה - לילך שיינגורטן 
 גזבר המועצה - אלעד שניר 
 מנהל האגף האסטרטגי - ליאור ניסקי 
 החברה לפיתוח כ"למנ -  אביב כהן 
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 .2023תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .3

 
 .2021דו"ח ביקורת פנים לשנת  .4

 
 .19.10.22סיכום ישיבת ביקורת מיום  .5

 
 דו"ח ביקורת ועד מקומי ניר עם וארז. .6
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 אחריות מקצועית. –סכומי ביטוח  .8

 
 תקציבי פיתוח. .9

 
 .שונות .10

 
 :פירוט הסעיפים

 
 :18.9.22מיום  11/22מס' אישור סיכום ישיבת מליאה  .1

 
 ., אושר ללא מתנגדים18.9.22מיום  11/22סיכום ישיבת מליאה מס' 

 
 :עדכונים .2

 
המחלקות במתנ"ס  יותסיימנו ישיבת הנהלת מתנ"ס, הוצגו פעילו – מתנ"ס אופיר:

פעילות ענפה בכל התחומים. עדי רום, מנהלת המתנ"ס,  – 2022לשנת 
 .יותתוזמן לישיבת מליאה להצגת הפעילו

ממשיכים להתקדם בבי"ס התיכון, ההנהלה החדשה מתחזקת  – חינוך 
 ומתגבשת. עובדים חזק על נושא המוגנות.

, נבחר מתכנן למבנה, מציג 19סיימנו את רכישת מגרש  –פיתוח כלכלי  
 את הפרוגרמה של המבנה. 

מוסר עדכונים בנושאי: פארק ארזים, קליקה, אצטדיון אתלטיקה  
 והתקדמות עבודת הצמתים. 

 
מציגה את המשמעות של  חוזי השכרה זמנית לקרקעות רוחמה.  עבור   הדר:

ייחסות  המליאה וראש רוחמה המשמעות היא קריטית. מבקשת את הת

 המועצה לסוגיה.
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אנחנו נלחמים ונמשיך להילחם בסוגיה. נפעל גם במישור המקצועי וגם   אופיר:

 בפוליטי ונעשה כל מה שאפשר על מנת לשמור על קרקעות רוחמה.

 :2023תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .3
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
: ארז, גבים, דורות, כפר 2023מציג את תקציבי הועדים המקומיים לשנת  אופיר:

 עזה, נחל עוז ורוחמה. התקציבים נבדקו ע"י שוקי.

 :הוחלט
 
 

 
 

 אושר ללא מתנגדים.
 

 :2021ביקורת פנים לשנת דו"ח  .4
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
חיובי חשמל בשיתוף פעולה  עסק בנושא 2021דו"ח מבקר הפנים לשנת  הגר:

 פורה עם בעלי התפקידים במועצה.
 

 מציג את עצמו. אבי:
 יו.מציג באמצעות מצגת את עיקרי הדו"ח והמלצות 

 
 הדו"ח.  הביקורת ולמבקר על הכנת מודה לועדת אופיר:

 
 לאחר דיון 

 :הוחלט
 
 

 
 

 אושר ללא מתנגדים.
 

 :19.10.22סיכום ישיבת ביקורת מיום  .5
 

 .19.10.22מציגה את סיכום ישיבת ועדת ביקורת מיום  לילך:
 

 :הוחלט
 
 

 
 

 אושר ללא מתנגדים.

של הועדים  2023חברי המליאה מאשרים את תקציבי  12-22-3
 המקומיים: ארז, גבים, דורות, כפר עזה, נחל עוז ורוחמה.

חברי המליאה מאשרים את דו"ח ביקורת פנים לשנת  12-22-4
2021. 

שסיכום ועדת ביקורת מיום  רשמוחברי המליאה  12-22-5
 הונח בפניהם. 19.10.22
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 "ח ביקורת ועד מקומי ניר עם וארזדו .6
 

 מציגה את דו"ח ועדת ביקורת של הועדים המקומיים: ניר עם וארז. לילך:
 

 :הוחלט
 
 
  
 
 

 אושר ללא מתנגדים.
 

 :כח אדם .7
 

אולם ספורט וצעירים, מסבירה את הצורך לקלוט תקן לאב בית  לילך:
 עד לסיום החוגים. –בשעות לא שגרתיות 

האגף לשירותים חברתיים, לאגף אין מזכירה ועד היום נעזרו בפקידת  
ויש צורך  משמעותיזכאות ומזכירת החוסן, היום הלחץ על המחלקה 

ניתן ממשרד הרווחה אמורים להגיע תקציבים ש ףבתקן למזכירה. בנוס
ועו"ס ראש צוות  ותם לטובת קליטת כ"א בכיר למשרותיהיה להסב א
  בינוי קהילתי.

מבקשים לאשר את יורי לוין כעוזר אישי לראש המועצה בשכר של  
 משכר מנכ"ל וכן לאשר את השכר המירבי במשרה זו העומד על 40%
 משכר מנכ"ל. 45%

 
 :הוחלט

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 אושר ללא מתנגדים.
 

 :אחריות מקצועית –סכומי ביטוח  .8
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(

 
לפני מספר שנים ערכנו מכרז לביטוח עבודות קבלניות ובכך פתרנו את  אלעד:

הבעיות שנוצרו באישורי הביטוח של הקבלנים. בביטוח אחריות 

המליאה רושמת בפניה את הנחת דוחות ביקורת ועדים  12-22-6
   ניר עם וארז. :2021 מקומיים לשנת

מאשרת הוספת תקן לאב בית לאולם ספורט המליאה  12-22-7
 וצעירים. 

מאשרים הוספת תקן למזכירה באגף לשירותים 
 חברתיים.

מאשרים הסבת תקציבי משרד הרווחה לראש צוות 
 ובינוי קהילתי.

מאשרים את יורי לוין כעוזר אישי לראש המועצה בשכר 
משכר מנכ"ל וכן את השכר המירבי למשרה  40%של 

 משכר מנכ"ל. 45%זו העומד על 
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הביטוח הוא אישי ואין למועצה אפשרות להתערב בעריכת  ,מקצועית
הביטוח. לאחר מספר פניות של יועצים, מפקחים ומתכננים, החלטנו 

המתחשב בגובה העבודה, סוג העבודה ורמת  לדרוש ביטוח דיפרנציאלי
הסיכון של העבודה. הטבלה המצורפת הועברה ליועץ הביטוח של 
המועצה ואושרה על ידו. מאמינים שהנוהל החדש יקל על אישורי חוזים 

 ויקדם את העבודה השוטפת במועצה.
 

 :הוחלט
 
 
  
 
 

 
 אושר ללא מתנגדים.

 
 :תקציבי פיתוח .9

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

אש"ח  3,022במסגרת תקציבי הפיתוח  של העוטף, הוקצו למועצה  אלעד:
לכל ישוב שלא קיבל  אש"ח 200. השנה אנו משלימים 2022מתקציבי 

בשנה הקודמת ומתחילים סבב חדש של פרויקטים. ישובים הנמצאים 
אש"ח  250מחוץ לעוטף ולא קיבלו תקציבים בשנים האחרונות יקבלו 

לתשתיות. בנוסף אנו מתקצבים מספר פרויקטים במועצה לפי הרשימה 
 המצורפת.

 
 :הוחלט

 
 
  
 
 

 אושר ללא מתנגדים.
 

 :שונות .10
 

 לחו"ל טיסות (1
 

בבוסטון בין  JNF USAלכנס חברי המליאה אישרו את השתתפותו  אופיר:
משום שלא יכול לצאת מאיה יפרח מנהלת  ,2.11-8.11התאריכים 

בנוסף, במסגרת גיוס משאבים חדשה במועצה תצא במקומו. 
 בשוויץ. 22-25/11/22מועצת הארץ, הוזמן לכנס בתאריכים 

 
 
 

הנוהל החדש ואת הטבלה את מאשרת המליאה  12-22-8
אחריות מקצועית כפי שהוצגה ע"י  –לסכומי ביטוח 

 גזבר המועצה.
   

 3,022מאשרת את תקציבי הפיתוח בסך המליאה  12-22-9
פי הרשימה שהוצגה ע"י גזבר -על 2022אש"ח מתקציבי 

 המועצה.
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 :הוחלט
 
 
  
 
 

 
 אושר ללא מתנגדים.

 
 תב"רים  (2

 
 הגדלה

 
 מעון יום ממוגן בניר עם מטרה: :1952תב"ר 

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  250,000 סכום קודם: 
 משרד העבודה והרווחה -₪  2,736,346  
 השתתפות קבוץ ניר עם -₪  250,000  
השתתפות מקרן פיתוח ניר  -₪  186,133 סכום ההגדלה: 

 עם
  ₪  3,369,532 סה"כ: 

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

 משרד הבטחון -₪  16,254,191 סכום קודם: 
 השתתפות קבוץ גבים -₪  220,000  
 השתתפות קבוץ ארז -₪  100,000  
 השתתפות קבוץ אור הנר -₪  500,000  
 משרד הבטחון -₪  52,650 סכום ההגדלה: 
 משרד הבטחון -₪  368,017  
 ₪  17,494,858 סה"כ: 

 
 תכנון תב"ע כפר עזה מטרה: :2017תב"ר 

 משרד השיכון -₪  2,727,382 סכום קודם: 
 השתתפות קבוץ כפר עזה -₪  52,500 סכום ההגדלה: 
 ₪  2,779,882 סה"כ: 

 
 חדשים

 
מבני מגורים לעולים ניר  שיפוץ והשמשת מטרה: :2019תב"ר 

 עם
 משרד השיכון -₪  400,000 מימון: 
 ₪  400,000 סה"כ: 

 
 
 
 

מאשרת את השתתפותה של מאיה יפרח המליאה  12-22-7
לכנס בבוסטון במקומו של אופיר ליבשטיין. בנוסף 

 את טיסתו של אופיר ליבשטיין לשוויץ. מאשרים 
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 הקמת מסלול אתלטיקה בקרית החינוך מטרה: :2020תב"ר 
שרד המדע, התרבות מ -₪  350,000 מימון: 

 והספורט
 האגודה לקידום הספורט -₪  220,000  
 ₪  570,000 סה"כ: 

 
 יחידות דיור בגביםשיפוץ  מטרה: :2021תב"ר 

 נגב גליל -₪  300,000 מימון: 
 ₪ 300,000 סה"כ: 

 
 שביל במ"ה מטרה: :2022תב"ר 

רשות מקרקעי ישראל וקרן  -₪  1,200,000 מימון: 
 לשטחים פתוחים

 ₪   1,200,000 סה"כ: 
 

 רשמה: לילך שיינגורטן
 
 
 

  
 

 
 טןרלילך שיינגו       אופיר ליבשטיין

מנכ"לית המועצה                                                                           ראש המועצה 
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