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 ' טבת תשפ"גב   
 2022דצמבר  26   
 1-1 –מליאה    

 
 15/22סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 25.12.22מיום 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה  - אופיר ליבשטיין :נוכחים
 ראש המועצהנציג ברור חיל וסגן  - יוסי קרן 
 נציגת כפר עזה - הגר ברודץ' 
 נציג גבים - ירון להב 
 נציג מפלסים - דוד בן ברון 
 נציג דורות - ניר בן אשר 
 נציגת נחל עוז - צ'ריעדי גן אל  

 
 

 נציגת רוחמה - הדר שריד :יםחסר
 נציגת ארז - אורנה נעים 
 נציגת יכיני - מורן חג'בי 
 עם נציגת ניר - דנה מזרחי בראודה 
 נציג אור הנר - אדי פולנסקי 

 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"לית המועצה - לילך שיינגורטן 
 גזבר המועצה - אלעד שניר 
 מנהל האגף האסטרטגי - ליאור ניסקי 
 מנכ"ל החברה לפיתוח -  אביב כהן 
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 :סדר היום
 
 .11.12.22מיום  14/22אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 עדכונים. .2

 
 קריאה ראשונה. – 2023תקציב  .3

 
 .2023תקציב כ"א ושכר לשנת  .4

 
 ועד מקומי ברור חיל. 2023תקציב  .5

 
 .שונות .6

 
 :פירוט הסעיפים

 
 :11.12.22מיום  14/22אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .אושר ללא מתנגדים - 14/22אישור סיכום ישיבת מליאה מס' 

 
 :עדכונים .2

 
קידום הספורט, מתנ"ס, האגודה להתאגידים: פיתוח שירותים חברתיים,  אופיר:

 .התאגידים את אישור התקציב בהנהלותהחברה לפיתוח, עברו 
זכינו שמח לעדכן שבמסגרת קול קורא שהגשנו למשרד לפיתוח הנגב והגליל  

 מיזם תיירותי פורץ דרך שכולל קרוואנים לטובת אירוח תיירותי. לטובת₪ מ' 2-ב
 

  קריאה ראשונה – 2023תקציב  .3
 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 

 
 מציג בפירוט את סעיפי התקציב שעבר את ועדת הנהלה וכספים. אופיר:

מציג בפירוט את סעיפי התקציב עם השינויים המהותיים: קיצוץ במענק  
האיזון, תוספות שכר ופנסיה, מכרז חדש להנה"ח, אחזקת מרכז ספורט, מכרז 

ביטוח, הטמנת אשפה, דיגיטציה, פינוי פסולת, הוצאות ניקיון, עלויות מימון 
אש"ח  6,228  -כל השינויים מביאים ל  סה"כ  –ומדד, תקציב בחירות  

 .2022העלאה מתקציב 
 מציג את המקורות: הכנסות מארנונה, תקציבי פיתוח, עודף מצטבר. 
 מציג את התקציב המותנה. 
אישור סופי של התקציב יובא בישיבת המליאה שתתקיים ביום חמישי,  

29.12.22. 
 

מבקש לקבל דו"ח כמה המועצה משקיעה בתקציב החינוך לעומת השיפוי  דוד:
 ד החינוך.ממשר

 
מודה ללילך, אלעד וצוות הנהלת החשבונות על העבודה בכל סעיף וסעיף  אופיר:

 בתקציב.
 

 לאחר שאופיר, לילך ואלעד השיבו לשאלות חברי המליאה
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 :הוחלט
 

15-22-3 

 166,222בסך:  2023בקריאה ראשונה את תקציב המועצה לשנת מאשרים 

התקציב יבוא לאישור סופי אש"ח.  1,300אש"ח ותקציב מותנה בסך: 

 .29.12.22בישיבה נוספת שתתקיים ב 

 
 אושר ללא מתנגדים

 
  :2023תקציב כ"א ושכר לשנת  .4

 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

 –, בסך 300.5 –: ביצוע משרות 2022מציגה את עדכון שכר כ"א ומשרות לשנת  לילך:
47,550 .₪ 

–, בסך 313.2 -: ביצוע משרות 2023מציגה את הצעת תקציב כ"א ושכר לשנת  
 אש"ח. מפרטת את סעיפי העלאה במשרות. 48,957

 
 לאחר שאלות ותשובות של חברי המליאה

 
 :הוחלט

 

15-22-4 

:  ביצוע 2022את עדכון תקציב כ"א ושכר לשנת  מאשרים
 ₪. 47,550 –, בסך 300.5 –משרות 

: ביצוע 2023 מאשרים את הצעת תקציב כ"א ומשרות לשנת
 אש"ח. 48,957 -, בסך313.2 -משרות 

 

 
 אושר ללא מתנגדים

 
  :ועד מקומי ברור חיל 2023תקציב  .5

 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

 . התקציב נבדק ע"י שוקי.2023מציג את תקציב הועד המקומי ברור חיל לשנת  אופיר:
 
 :הוחלט        

15-22-5 
לשנת  ברור חילחברי המליאה מאשרים את תקציב ועד מקומי 

2023. 

 

 .אושר ללא מתנגדים

 :שונות .6
 

  אישור הסכם מרכז חדשנות (1
 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 

 
, החברה לפיתוח והמועצה על הקמת מרכז JNFמציג את ההסכם בין קק"ל,  אופיר:

הקמת מבנה שישמש בית עבור חברות ויזמים  –חדשנות בשער הנגב 
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הינו במועצה. כמו כן, מציג את חוות הדעת של היועצת המשפטית. ההסכם 
 תקופות המקבילות לתקופת ההסכם עם רמ"י. ל

 
 לאחר שאלות ותשובות של חברי המליאה 

 
 :הוחלט        

15-22-6/1 
מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה לחתום על הסכם 

 מרכז חדשנות.

 

 .אושר ללא מתנגדים

 
  20.12.22סיכום ישיבת ועדת תרומות מיום  (2

 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 
 

 20קבלת תרומה ע"ס  – 20.12.22מציג את סיכום ישיבת ועדת תרומות מיום  אופיר:
 אוסטרליה להקמת מבנה מרכז חדשנות. JNFמקק"ל ו₪ מ' 

 
 :הוחלט        

15-22-6/2 
סיכום ישיבת ועדת תרומות מיום  –חברי המליאה רשמו בפניהם 

 הונח בפניהם. 20.12.22

 

 .אושר ללא מתנגדים

  מועצה-אישור הסכם מתנ"ס (3
 (.הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)חומר רקע 

 
 מציג את הצורך בהסכם בין המועצה למתנ"ס.  אופיר:

 
 מציגה את חוות הדעת של היועצת המשפטית. לילך:

 
 

 :הוחלט
 

15-22-6/3 
 ממתנ"ס "שעראת ההסכם המוגש לקבלת שירותים מאשרים 

 , כולל נספח א'.2023הנגב" בשנת 

 
 .מאושר ללא מתנגדים
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 תב"רים (4
 

 חדשים
 

 תכנון כביש קרית החינוך מטרה: :2042תב"ר 
 משרד התחבורה -₪  126,000 מימון: 
 1942העברה מתב"ר  -₪  54,000  
 ₪  180,000 סה"כ: 

 
 2022העצמה קהילתית בישובי עוטף עזה  מטרה: :2043תב"ר 

 נגב גליל -₪  500,000 מימון: 
 ₪  500,000 סה"כ: 

 
 קירוי חניית המועצה מטרה: :2044תב"ר 

 ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח -₪  91,268 מימון: 
 ₪  91,268 סה"כ: 

 
 גנרטורים בשער הנגב מטרה: :2045תב"ר 

 ₪  146,133 מימון: 
 ₪  146,133 סה"כ: 

 הקטנה
 

 מצ'ינג לתקציבי מדינה מטרה: :1942תב"ר 
 מלוות מבנקים ואחרים -₪  215,847 סכום קודם: 
 2042העברה לתב"ר  -( ₪ 54,000) סכום ההקטנה: 
                                                                                1900העברה לתב"ר  -( ₪ 161,847)  
 0 סה"כ: 

 
 הגדלה

 
 שיפוץ מרכז קהילתי יכיני מטרה: :1900תב"ר 

 מושב יכיני -₪  1,500,000 מימון: 
 נגב גליל -₪  800,000  
 1942מתב"ר  העברה -₪  161,847 סכום ההגדלה: 
 קרן עבודות פיתוח -₪  181,000  
 ₪  2,442,847 סה"כ: 

 
 

 קבוץ גבים – 5שדרוג כביש מס'  מטרה: :1974"ר תב
 קבוץ גבים -₪  1,123,127 מימון: 
 החטיבה להתיישבות -₪  540,000  
 החטיבה להתיישבות -₪  180,000 סכום ההגדלה: 
 ₪ 1,843,127 סה"כ: 

 
 

 18שיפוץ בניין  מטרה: :1999תב"ר 
 מלוות מבנקים ואחרים -₪  220,000 סכום קודם: 
 1980העברה מתב"ר  -₪  184,000 סכום ההגדלה 
 404,000 סה"כ: 
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 הגדלה והקטנה

 
 שיפוץ מבנה קליקה מטרה: :1980תב"ר  

 החטיבה להתיישבות -₪  320,000 סכום קודם: 
 הנגב והגליל -₪  316,000  
 מבנקים ואחריםמלוות  -₪  896,000  
 נגב גליל -₪  184,000 סכום ההגדלה: 
 1999העברה לתב"ר  -( ₪ 184,000) סכום ההקטנה: 
 ₪  1,532,000 סה"כ: 

 
 

 

  מאשרים את התב"רים שהוצגו. 15-22-6/4

 

 אושר ללא מתנגדים
 

 
 

 רשמה: לילך שיינגורטן
 
 
 

  
 
 

 טןרלילך שיינגו       אופיר ליבשטיין
מנכ"לית המועצה                                                                                      ראש המועצה 
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