
 

 לשכת מנכ"ל המועצה

 איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים

 

 
1 

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': 

 "ח כסלו תשע"טי
  2018נובמבר  26

 1-1 –)מליאה( 
 

 18/10סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 25.11.18מיום 

  
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אופיר ליבשטיין :נוכחים
 ארזנציגת  - אורנה נעים 
 גביםנציג  - ירון להב 
 יכיני תנציג - מורן חג'בי 
 נציג ברור חיל - יוסי קרן 
 נציג מפלסים - דוד בן ברון 
 נציגת ניר עם - דנה מזרחי בראודה 
 נציגת נחל עוז - צ'רי גן אלעדי  
 נציג דורות - ניר בן אשר 
 נציגת רוחמה - גולן )נטי( נטלי 
 נציגת כפר עזה - שטהלמירה  
 נציג אור הנר - אדי פולונסקי 
  

 
 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה

 
 מנכ"ל המועצה - עודד פלוט

 גזבר המועצה - שמעון קרן צבי
 מנהל פרויקטים במטה האסטרטגי - נפתלי סיון

 חשב/מנהלן קרית החינוך - יואב גלבוצקי
 מנהל חשבונות ראשי -  שוקי פדר

 רכז חקלאות - חיים חרמוני
 מנהל כפר הנוער איבים - -  אשר וקנין
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 :סדר היום
 

 .טקס החלפת מליאות .1
 

 .8.10.18מיום  9/18אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .2
 

 סדרי עבודת המליאה .3
 

 איוש ועדות המועצה והתאגידים העירוניים. .4

 
 הליך בחירת מנכ"ל/ית המועצה. .5

 

 אישור בעלי זכות חתימה במועצה. .6
 

 שונות. .7
 

 :פירוט הסעיפים
 
 :טקס החלפת מליאות .1

 מנהל הבחירות, אלון שוסטר, בטי גברי, לארי טרנטו,  -אליהו אילוז  : מוזמנים
עדי מאירי, עדו ביידר, יצחק אמיתי )חקל'ה(, ליאור ניסקי, אריה רייבי,  

 .דניאל סנרמן, לילך שייננגורטן
 
 פרידה מחברי המליאה היוצאים .א

 המליאה היוצאים.התבצע טקס פרידה מחברי 
המועצה היוצא, ואופיר ליבשטיין, ראש המועצה החדש, נשאו אלון שוסטר, ראש   

 דברי ברכה.
 בטי גברי, יצחק )חקל'ה( אמיתי ואריה רייבי ברכו בשם חברי המליאה היוצאת.  

 
 השבעת חברי המליאה החדשה .ב

 חברי המליאה הושבעו אמונים לתפקידם.
 

  :8.10.18מיום  9/18אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .2
 .(לחברי המליאה מבעוד מועד רקע הועבר)חומר 

 
 .הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים

 
 :סדרי עבודת המליאה .3
 :איוש ועדות המועצה והתאגידים העירוניים .4

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(
 

מציג את הכללים ואופן התנהלות של המליאה, ועדות המועצה והנהלות  עודד:
 התאגידים.
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מציג ועדות נוספות שיהיו פעילות מעבר לועדות החובה: חינוך,  אופיר:
 מוניציפאלית, כלכלית, תקשורת, יחסי חוץ.

של ועדות הנהלה וכספים, מכרזים מציג את ההרכבים המוצעים  
 וביקורת:

 
 אופיר ליבשטיין )יו"ר(, יוסי קרן, ניר בן אשר,  :ועדה הנהלה וכספים

 צ'רו, מורן חג'בי. גן אלעדי  
 

 אורנה נעים )יו"ר(, אדי פולונסקי, ירון להב,  :ועדת מכרזים
 דוד בן ברון. 

 
 גולן, )נטי( )יו"ר(, נטלי  שטהלמירה  :ועדת ביקורת

 דנה מזרחי בראודה 
 

 :  הוחלט        
 

10-18-3-4 

 .19:00 תהיהשעת התחלת הישיבות  .1
 המרכזיות:הועדות  3לאשר את הרכב  .2

 אופיר ליבשטיין )יו"ר(, יוסי קרן,  :ועדה הנהלה וכספים
 צ'רו,  גן אלניר בן אשר, עדי                                
 מורן חג'בי.                              

 
 אורנה נעים )יו"ר(, אדי פולונסקי,  :ועדת מכרזים

 דוד בן ברון. ירון להב,                         
 

 גולן, )נטי( )יו"ר(, נטלי  שטהלמירה  :ועדת ביקורת
 דנה מזרחי בראודה                      

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :הליך בחירת מנכ"ל/ית המועצה .5

 
מציג את נוהל בחירת מנכ"ל בהליך מינוי אישי. מציג את הרכב ועדת  עודד:

לאשר שכר למנכ"ל הנבחר לתקופה של חודש האיתור ואת הצורך 
 חפיפה )דצמבר(.

 
 :  הוחלט        

 

10-18-5 

 לאשר את הרכב ועדת האיתור למינוי מנכ"ל: .1
 אופיר ליבשטיין )יו"ר(, רמה לשם )יועצת משפטית(, 

 .גולן)נטי( נטלי  ,)נציג משרד הפנים(, יוסי קרן סויסהאילן 
בהתאם לאישור במידה וועדת האיתור תאשר את המנכ"ל,  .2

  .מאושר חודש חפיפה בשכר למנכ"ל הנבחרמשרד הפנים, 

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 :במועצהאישור בעלי זכות חתימה  .6

 
במועצה מציג את הצורך למנות את אופיר ליבשטיין כבעל זכות חתימה  עודד:

 במקום אלון שוסטר.
 
 :  הוחלט        

 

10-18-6 
 מספר ת.ז: ראש המועצה, לאשר שאופיר ליבשטיין, 

, יהיה בעל זכות חתימה במסמכי המועצה במקום 029584844
 אלון שוסטר.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :שונות .7
 

 מידע –כנס נבחרים  (1
נמסר מידע על כנסי למידה לנבחרים חדשים, המאורגנים ע"י המפעם )משרד 

 הפנים(. יש להירשם לכנסים מבעוד מועד.
 

  ועדת תרומותפרוטוקולים של אישור  (2
 לחברי המליאה מבעוד מועד(. )חומר רקע הועבר

 
 מסביר את הפרוצדורה של אישור תרומות. שמעון:

 .31.10.18ומיום  21.10.18מציג את הפרוטוקול של ועדת תרומות מיום  
 

 :  הוחלט        
 

10-18-7/2 
ומיום  21.10.18ועדת תרומות מיום ים המליאה רשמה שפרוטוקול

 הונחו בפניה. 31.10.18

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 הנגב )ביוב(-איגוד ערים אזור שדרות שער  (3

 
 ואופן ההתנהלות של האיגוד.הרכב המציג את  אופיר:

 
 :  הוחלט        

 

10-18-7/3 
לאשר את אופיר ליבשטיין כמחליף של אלון שוסטר בהנהלת 

 איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב )ביוב(.

 
 .אושר ללא מתנגדים
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 תב"רים (4
 

 מסבירים מהם תב"רים ואיך הם מתנהלים. אופיר ושמעון:
תוקדש בעיקרה ללמידה על נמסר שישיבת המליאה הבאה  

 נושא התקציב.
 

 :הקטנה
 

 מצ'ינג לתקציבי מדינה ואחרים מטרה: :1762תב"ר 
 ₪   167,285 סכום קודם: 
 1841העב' לתב"ר  -₪  (40,000) סכום ההקטנה: 
 ₪ 127,285 סה"כ: 

 
 הלוואת פיתוח מטרה: :1569תב"ר 

 ₪ 2,374,285 סכום קודם: 
 1808העב' לתב"ר  -( ₪ 417,000) סכום ההקטנה: 
 1,957,285  סה"כ: 

 
מג'ינג לתקציבי מדינה לישובים ולמבני  מטרה: :1815תב"ר 

 ציבור
 ₪  800,000 סכום קודם: 
 1808העב' לתב"ר  -( ₪ 303,000) סכום ההקטנה: 
 ₪  497,000 סה"כ: 

 
 חדשים

 
 בטיחות במעברי חציה  מטרה: :1841תב"ר 

 מ. המשפטים -₪  100,000 מימון: 
 1762העב' מתב"ר  -₪  40,000  
 ₪ 140,000 סה"כ:   

 
 בשערים LPRנחל עוז/מצלמות  מטרה: :1842תב"ר 

 משהב"ט -₪  99,890 מימון: 
 ₪  99,890 סה"כ: 

 
 גבים –גן משחקים  מטרה: :1843תב"ר 

 מ. החקלאות -₪  298,980 מימון: 
 ק. גבים -₪  33,220  
 ₪  332,200 סה"כ: 
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 הגדלה והקטנה
 

סבסוד תשתיות יח"ד כולל בתי אגודה ק.  מטרה: :1608תב"ר 
 ארז

 ₪  7,392,985 סכום קודם: 
 מ. השיכון -₪  703,000 סכום ההגדלה: 
 השתתפות ק. ארז -( ₪ 703,000) סכום ההקטנה: 
 7,392,985 סה"כ: 

 
 הגדלה

 
 עוזבריכת שחייה בנחל  מטרה: :1808תב"ר 

 ₪  980,000 סכום קודם: 
 מ. לנגב והגליל –₪  1,500,000 מימון: 
 ק. נחל עוז -₪  300,000  
 1569העב' מתב"ר  -₪  417,000  
 1815העב' מתב"ר  -₪  303,000  
 ₪  3,500,000 סה"כ: 

 
 

 הוחלט:
 

 
 .אושר פה אחד

 

 
 
 רשם: עודד פלוט 

                                          
    

 

 
 עודד פלוט                                                               אופיר ליבשטיין

 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה 
 

 
 
 

 שהוצגו. המליאה מאשרת את התב"רים 10-18-7/4
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