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 14/2021פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

 , כ"ה בטבת תשפ"ב 2021בדצמבר  29מיום רביעי, 

 ראש המועצה-   ניר זמיר  נוכחים:
 נציג משמר הנגב-   תומר רכטמן 
 נציגת שובל-   חסיה ישראלי

 נציג גבעות בר-   ירון בורבא
 נציג חצרים-   אריה ולדברג
 נציג להב-   אסף לה גנק

 נציג חצרים-   רימוןעופר 
 נציג דביר-   אסף רוט

 נציג תדהר-   איציק אבוטבול
 נציג שומריה-   אייל פינס

 נציג בית קמה-   ירון שיפוני
 נציג משמר הנגב-   גילי מולכו

 נציג תאשור-   אדי תורג'מן
 נציג כרמים-   מיכאל בן ברוך

 החליף את שמעון רוזיליו, נציג נבטים-    יניב יפת  
 
   סרים:ח

 נציג ברוש-   דוד קדוש 
 נציג נבטים -   שמעון רוזיליו

 
   

 
 מנכ"ל-   פלג ניאגו משתתפים:

 גזברית-   נטע לי אביטל  
 מנהל אגף חינוך-   אמיר ברזילי  
 מנהלת אגף שירותים חברתיים-   עידית אטינגר  
 מנהל אגף תפעול וסביבה-    גיל לפיד  
 אגף תרבות וספורטמנהל -   יוסי טוביאנה   
 מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה-   איתי זידנברג  
 מנהלת אגף הנדסה-   זהרה ישי  
 מנכ"ל החברה הכלכלית-   דרור קרואני   
 סגנית גזברית ותקציבאית המועצה-   לירון דולב  
 יועמ"ש-   עו"ד אולגה גונן  
 דוברת המועצה-   דנה שמח   
 המועצהמבקר -   רועי זילברמן   
 (ZOOM) עוזרת מנכ"ל-   רינת כהן  
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 -סיכום דיון-

 כללי

  2022[ הצגה ואישור תכנית עבודה ותקציב 1] 

הועבר לחברי המליאה תקציר מנהלים המכיל את עיקרי המשימות.  ניר זמיר ]ראש המועצה[:

 בכנס ההנהגות שהתקיים הוצגו עיקרי הדברים. 

התקיים שינוי משמעותי  2020הוצגו חזון וערכי הליבה של המועצה. בשנת  [:מנכ"ל] פלג ניאגו

 נכתבה התכנית האסטרטגית. 2021במבנה הארגוני של המועצה והוקמו אגפים חדשים. בשנת 

הוקמו אגף  2021תפקוד בחירום, כולל תחת קורונה. בשנת  תחת אגף המנכ"ל: 2021עיקרי שנת 

מידע. כמו כן, בוצע ארגון מחדש של תחום הדוברות. החל קידום תכנון וסביבה וגויס מנהל אבטחת 

תכנית תהליך שיפור השירות, ובנוסף תכנית רב שנתית לחיזוק מוכנות היישובים לחירום. התכנית 

 הביאה לשיפור משמעותי במרכיבי הרציפות התפקודית ביישובים. 

ר השירות, הרחבת המועצה מימוש התכנית האסטרטגית, יישום תהליך שיפו :2022עיקרי שנת 

ותכנון ארוך טווח לצמיחת היישובים, שיפור השירות הדיגיטלי, הקמת תחום ניהול נכסים וחיזוק 

 מרכיבי הבטחון השוטף ביישובים.

המשך תהליך פתיחת שומות לנישומים עיקריים,  :2021עיקרי שנת  [:גזברית] נטע לי אביטל

 העברת מערך התוכנה הפיננסית לענן ומחיקת חובות בפועל.

: מכרז הסדרת נושא הביטוח במועצה, סקר נכסים ביישובי המועצה, הבטחת 2022עיקרי שנת 

 על ידי הקמת קרן ייעודית, המשך שיפור הדיגיטציה בדגשלשומות מינהל ומס הכנסה מקור כספי 

 על אגף חינוך וניהול חשבונאי בתאגידי הרשות. 

: ארגון והפעלת מערך החינוך תחת הגבלות 2021עיקרי שנת  [:מנהל אגף חינוך] אמיר ברזילי

 הקורונה, פיתוח תוכניות חינוכיות לחיבור למערכת הפורמלית ולמניעת נשירה.

תכניות חינוכיות במרכז ג'ו אלון, מרכז טיפול  -: הרחבה וביסוס שירותי האגף 2022עיקרי שנת 

בילד והנגשת שירות פסיכיאטרי, המשך התמודדות עם מגפת הקורונה, שימת דגש על "מי יציל את 

 המציל" והשקת ליין "דוקטור ג'ו" והמשך חיזוק והיערכות לשעת חירום. 
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הקמת מרכז חוסן, תהליכי  :2021עיקרי שנת  [:תייםמנהלת אגף שירותים חבר] עידית אטינגר

גישור ובניית הסכמות מערכתיות וקהילתיות ביישובים, התאמת מענים לוותיקים בעקבות 

 הקורונה, פעילות הסברתית וסדנאות לבעלי תפקידים המטפלים באזרח הוותיק.

יוחדות, העמקת : ביסוס עבודת מרכז החוסן, הקמת מרכז אזורי למשפחות מ2022עיקרי שנת 

פעילות מניעה וטיפול במצבי סיכון של וותיקים ופיתוח התנדבויות והמשך פעילות מובילי התנדבות 

 ביישובים.

: אחזקה שוטפת של שטחים ציבוריים, 2021עיקרי שנת  [:מנהל אגף תפעול וסביבה] גיל לפיד

עסקים ומתן רישיונות עסק  מוסדות ומבני ציבור, ניקיון ושמירה על סביבה נקייה ומטופחת וקידום

 לעסקים ולאירועים תחת כיפת השמיים.

: הובלת צוות אסטרטגי בנושא "מועצה ירוקה ומדגימה", הצטרפות לשירותי 2022עיקרי שנת 

חידוש סימוני כבישים  -וטרינריה ופינוי פסולת במסגרת אשכול נגב מערבי, נראות היישובים

 שובים.ויציאה למכרז גינון ורישוי עסקים ביי

לבני  70-הפקת אירועי חגיגות ה :2021עיקרי שנת  [:מנהל אגף תרבות וספורט] יוסי טוביאנה

שמעון, הפקת מגוון אירועים בצל הקורונה, השלמת הקמת שני שחב"קים ואולם ספורט והשלמת 

 מרכז המוזיקה המועצתי.

בוריות כפיילוט לגן גינות צי 2המשך העשרת פעילות תרבות הפנאי, הכשרת  :2022עיקרי שנת 

סיפור, תכנון ופיתוח תוכן פסטיבל שנתי, הקמת מערך אחזקה לכלל מתקני הספורט במועצה 

 והפעלת מערך הסעות לחוגים ולקבוצות ספורט על פי החלטת המליאה.

: השלמת הקמת האגף, הקמת 2021עיקרי שנת  [:מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה] איתי זיינדברג

בים, השלמת התהליך האסטרטגי המועצתי והקמת צוותי יישום לצירי המשימה, מערך ליווי היישו

 קליטת דוברת וארגון מחדש של מערך הדוברות וכן ארגון מחדש של מרכז הצעירים.

רובדית", השלמת עבודת הצוותים ליישום -יישום המלצות צוות "קהילתיות דו :2022עיקרי שנת 

רטגית ביישובים וקידום תחום הפיתוח הכלכלי התהליך האסטרטגי, השלמת העבודה האסט

 ביישובים, הדוברות, מרכז הצעירים, תחום הביטחון הקהילתי ושביל בני שמעון.
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 -יח"ד, כרמים 41ביצוע תשתיות לתוספת  -: דביר2021עיקרי שנת  [:מנהלת אגף הנדסה] זהרה ישי

סיום  -ול יחדיו, משמר הנגבהקמת גן ילדים לטובת אשכ -יח"ד, ברוש 40ביצוע תשתיות לתוספת 

 ביצוע גני משחקים ליישוב. -יח"ד, גבעות בר 41עבודות פיתוח לתוספת 

יח"ד,  48ביצוע תשתיות לתוספת  -תכנון וביצוע בי"ס נווה במדבר, שובל -: חצרים2022עיקרי שנת 

 -נבטים, תדהרביצוע עבודות בפארק בוסתני  -יח"ד, נבטים 15ביצוע תשתיות לשכונת הקרנית  -להב

 פיתוח מגרש משחקים ציבורי.

: תחילת עבודות פיתוח ושיווק המגרשים 2021עיקרי שנת  [:מנכ"ל החברה הכלכלית] דרור קרואני

באזור התעשייה החקלאית "קמה", המשך קידום ותכנון אזורי התעסוקה והמיזמים השונים, 

 בות ויזמות במרכז ג'ו אלון.אירועי ספורט מוטורי כולל אירועים בינלאומיים ואירועי תר

המשך פיתוח אזורי התעסוקה, המסחר והתיירות, השלמת תכנון מפורט לפיתוח  :2022עיקרי שנת 

האונה הדרומית ב"עידן הנגב", הקמת מבנה משרדים במתחם המועצה, התקנת דיגום רציף לזיהוי 

רכש מקומי, ייעוץ מקצועי  זיהומי ביוב בקווי המועצה למט"ש רהט, קידום יזמות ביישובים ועידוד

 -וליווי לפיתוח מיזמי תיירות, נופש ופנאי ומתן כלים לתושבים להסתגלות לעולם העבודה החדש

 "מעברים".

 ש"ח 178,177,997: 2021סה"כ תקציב המועצה הסופי לשנת 

 

 

 

 

 

 

, כפי 2022תכנית העבודה ותקציב המועצה לשנת מליאת המועצה מאשרת את   החלטה:

 מליאה.שהוצגו ב

 אושר פה אחד  
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  2022[ אישור קרנות הרשות 2]

קרנות הרשות כוללות רווחים מניירות ערך, הכנסות מהיטלי השבחה,  [:גזברית] נטע לי אביטל

מיליון ש"ח. צפוי  28-כ 2021ועוד. תקציב סופי מקור לשנת  העברות מתקציב שוטף, עודפי תב"רים

-יעמדו על סך של כ 2022כיתרת פתיחה. המקורות לשנת  2022מיליון ש"ח לשנת  19.8-כי יועברו כ

 מיליון ש"ח. 23

 קרנות הרשות:

 ₪ 22,853,822סה"כ הכנסות: 

 ₪ 10,385,508סה"כ הוצאות: 

 ₪ 14,468,314יתרה צפויה: 

 2022נבצע הצבעות על הנושאים שהוצגו. אישור תוכנית עבודה לשנת  ראש המועצה[:ניר זמיר ]

. האם מאושר? פה אחד. מברך על ההחלטות. הודגש כי יש לשקף 2022ואישור קרנות הרשות לשנת 

 ליישובים את חשיבות חיזוק נושא החינוך החברתי.

 

 [ תב"רים3] 

 אישור תב"רים על פי דו"ח שהועבר לחברי המליאה. [:גזברית] נטע לי אביטל

יש לקדם את מימוש הכספים של מפעל הפיס. המליאה מאשרת את  ניר זמיר ]ראש המועצה[:

 התב"רים. האם מאושר? פה אחד.

 

 כפי שהוצגו במליאה. ,2022קרנות הרשות לשנת מליאת המועצה מאשרת את   החלטה:

 אושר פה אחד  

 כפי שהוצגו במליאה.המליאה מאשרת את התב"רים,   החלטה:

 אושר פה אחד  
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 בברכה,

  ראש המועצהניר זמיר, 

_______________________  

 איי בע"מ-חברת סאמיט רשם על ידי:נ

 


