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 "ח כסלו תשפ"גי   
 2022דצמבר  12   
 1-1 –מליאה    

 
 22/41סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 11.12.22מיום 
 

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

 
 
 

 נציגת נחל עוז - צ'ריעדי גן אל  :החסר
 
 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"לית המועצה - לילך שיינגורטן 
 גזבר המועצה - אלעד שניר 
 מנכ"ל החברה לפיתוח -  אביב כהן 
 עוזר אישי לראש הרשות -  יורי לוין 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
2 

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': 

 :סדר היום
 
 .27.11.22מיום  13/22אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 עדכונים. .2

 
 .2022עדכון תקציב  .3

 
 .2023תקציב הועד המקומי יכיני לשנת  .4

 
 אגרת תעודת אישור. –חוק עזר  .5

 
 פתיחת חשבון בנק ייעודי לגביה. .6

 
 .שונות .7

 
 :פירוט הסעיפים

 
 :27.11.22מיום  13/22אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .אושר ללא מתנגדים – 13/22אישור סיכום ישיבת מליאה מס' 

 
 :עדכונים .2

 
מכרזים: לוקרים והסעדה. אין גורם בועדת דברים עלו  2 –מכרזים בקרית החינוך  דוד:

 שאוכף בקרית החינוך. 
 

מועצה אזורית שער הנגב, הוציאה את המכרזים. לכן, היא אחראית על האכיפה.  לילך:
אכיפה. בנוסף, כל אלעד חורב, מנהל האגף המוניציפאלי, באופן מתמיד מבצע 
פי צרכים מהשטח -תלונה שהועברה אלי טופלה באופן מידי. המכרז נבנה על

 ובשיתוף פעולה עם פורום הורים.
 

 אליה.שהתלונות מופנות לאחר רק האחריות של לילך,  אדי:
 

 מבינים שהמהלך חשוב, אך ההוצאות הן גבוהות. –רישוי עסק לבריכות שחיה  דוד:
 

שחייה בישובים הן בריכות הונה עלתה הסוגיה, האם בריכות רובתקופת הק לילך:
הבריכות בקבוצים, אינן ש ות. חוות הדעת של היועצת המשפטית היאפרטי

בקבוץ ביקשה מכל הישובים להביא לה חוות דעת משפטית שהבריכה פרטיות. 
אף קבוץ לא העביר חוות דעת. מבצעת סבב בכל הבריכות  –היא פרטית 

מומחה הקהילה ואלעד חורב מנהל האגף המוניציפאלי, שבהשתתפות מנהל 
לקבל רישוי עסק לבריכה. בשיח  כיצדבמתן רישוי עסקים ונותן טיפים למנהלים 

 שנים. 3מול מנהלי הקהילה כבר 
 

פי חוקי מדינת ישראל. בריכות בקבוצים, אינן בריכות -אנו צריכים לעבוד על אדי:
לא שווה שום הון  –עסק. חלילה יקרה משהו  רישיוןפרטיות. לכן, נדרש 

 שבעולם. טוב שהמועצה לוקחת חלק בזה.
 

 הלחץ הוא טוב, האחריות היא של כולנו. –שנים  3לילך מטפלת בנושא כבר  אופיר:
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  :2022עדכון תקציב  .3

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(.
 

. העדכון הסופי, יובא 2022לשנת מציג בפירוט את סעיפי עדכון התקציב  אופיר:
 למליאה בחודש פברואר.

 
 נותן דגש על הגידול בהוצאות החינוך, שפ"ח, פינוי אשפה, הסעות וסייעות. אלעד:

 
פו ענק. אנו אש –ובכל הקשור לקהילה מרשים לראות את ההשקעה בחינוך  אדי:

טובות אחת המועצות ה –לא צריכים להתבייש ולומר שהוצאנו כסף על החינוך 
 שיש.

 
צריך למצוא את הדרך, איך להנגיש לציבור את כל ההשקעות בחינוך  מורן:

 ובקהילה.
 

ביום רביעי הקרוב תתקיים ישיבת ועדת משנה לחינוך, חושב שחשוב להציג  יוסי:
 את נתוני ההשקעה בחינוך.

 
 בטן רכה, גם למי שאין לו ילדים קטנים. –נושא החינוך  אורנה:

 
 מורגש בכל פלח מהאוכלוסייה. –פו ענק על התרבות אש דנה:

 
ח לעבור את הפגיעה במענק ישאפו ענק על הגדלת ההכנסות. מקווה שנצל ניר:

 האיזון.
 

בדצמבר. חברי המליאה מוזמנים  29-ו 25-, יתקיימו ב2023דיונים על תקציב  אופיר:
 לפנות אלינו בכל שאלה.

 
 :הוחלט 

 

14-22-3 
 אש"ח. 161,387בסך של  2022את עדכון תקציב  מאשרים

 
 .אושר ללא מתנגדים

  :2023תקציב הועד המקומי יכיני לשנת  .4
 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(.

 
. מחמם את הלב לראות את 2023מציג את תקציב הועד המקומי יכיני לשנת  אופיר:

 ההתפתחות שחלה במושב.
 
 :הוחלט        

14-22-4 
לשנת  מושב יכיניחברי המליאה מאשרים את תקציב ועד מקומי 

2023. 

 

 .אושר ללא מתנגדים
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  :אגרת תעודת אישור –חוק עזר  .5
 (.לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר

 
חלקת הגביה מוציאה ממדובר על מסמכים ש –מציג את אגרת תעודת אישור  אלעד:

חובות, אישורים בנושא מקרקעין עבור התושבים. לדוגמא: אישור העדר 
 וכדומה.

 
 לאחר שאלות ותשובות של חברי המליאה 

 
 :הוחלט

 
 

 
 

 אושר ללא מתנגדים.
 

 :פתיחת חשבון בנק ייעודי לגביה .6
 

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

תשתיות בישוב הוותיק. לכן, אנו נדרשים לאשר פתיחת חשבון בנק ייעודי 

 .במפלסיםעבור תשתיות לישוב הישן 

 :הוחלט

 

 

 

 .אושר ללא מתנגדים

 :שונות .7
 

 ועדת ביקורת כפר עזה (1
 

 .בכפר עזהמציג את הרכב ועדת ביקורת  אופיר: 

 הוחלט        

14-22-7/1 

 יוסף סוסנה: כפר עזהמאשרים את הרכב ועדת הביקורת 

 :ברהם בן יוסף, ת.זא, 058498585, ת.ז: )יו"ר(

, עידן שלזינגר, ת.ז: 055332795עינת יצקן, ת.ז: 056668106

 .022121875, זהר שפק, ת.ז: 021528278

 

 אושר ללא מתנגדים

 
 
 

לדחות את הדיון לאחת מהישיבות הבאות, לאחר קבלת  14-22-5
 .2022על הוצאת חומרים ממחלקת הגביה לשנת  יםנתונ

מאשרים פתיחת חשבון ייעודי עבור שיקום תשתיות ביישוב  13-22-6

החתימה של המועצה   ומסמיכים את מורשי במפלסיםהישן 

 לחתום על תנאי פתיחת החשבון.
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  תב"רים (2
 

 חדשים
 

 קו ביוב מאסף אזה"ת מטרה: :2026תב"ר 
 קרן שיקום ביוב -₪  332,231 מימון: 
 ₪  332,231 סה"כ: 

 
 2022מערכת לסילוק עשן אולם מופעים  מטרה: :2027תב"ר 

 משרד הפנים -₪  115,000 מימון: 
 ₪  115,000 סה"כ: 

 
 2022תשתיות לגן ילדים בארז  מטרה: :2028תב"ר 

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

 
 2022שיקום כביש ומדרכות בברור חיל  מטרה: :2029תב"ר 

 משרד הפנים -₪  250,000 מימון: 
 ₪  250,000 סה"כ: 

 
 2022משחקים במפלסים  גן מטרה: :2030תב"ר 

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

 
 2022תשתיות לגן ילדים בניר עם  מטרה: :2031תב"ר 

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

 
 2022שיקום כביש ומדרכות רוחמה  מטרה: :2032תב"ר 

 משרד הפנים -₪  250,000 מימון: 
 ₪  250,000 סה"כ: 

 
 2022תשתיות לבית תרבות ביכיני  מטרה: :2033תב"ר 

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

 
 2022הנגשת מבנה קליקה  מטרה: :2034תב"ר 

 משרד הפנים -₪  150,000 מימון: 
 ₪  150,000 סה"כ: 

 
 2022תשתיות לגן ילדים בנחל עוז  מטרה: :2035תב"ר 

 משרד הפנים -₪  0,00020 מימון: 
 ₪  200,000 סה"כ: 

 
 2022תשתיות ניקוז בדורות  מטרה: :2036תב"ר 

 משרד הפנים -₪  250,000 מימון: 
 ₪  250,000 סה"כ: 
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 2022תיקון ליקויי בטיחות  מטרה: :2037תב"ר 

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

 
 2022ילדים בכפר עזה תשתיות לגן  מטרה: :2038תב"ר 

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

 
 2022שיפץ מרכז צעירים  מטרה: :2039תב"ר 

 משרד הפנים -₪  150,000 מימון: 
 ₪  150,000 סה"כ: 

 
 2022מדידות ארנונה  מטרה: :2040תב"ר 

 משרד הפנים -₪  250,000 מימון: 
 ₪  250,000 סה"כ: 

 
 שיפוץ גן ברוחמה מטרה: :2041תב"ר 

 משרד החינוך -₪  78,500 מימון: 
 קבוץ רוחמה -₪  16,036  
 ₪  94,536 סה"כ: 

 
 הוחלט

 
 

  מאשרים את התב"רים שהוצגו. 14-22-7/2

 

 אושר ללא מתנגדים
 

 
 

 רשמה: לילך שיינגורטן
 
 
 

  
 
 

 טןרלילך שיינגו       אופיר ליבשטיין
מנכ"לית המועצה                                                                                      ראש המועצה 
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