לשכת מנכ"ל המועצה
כ"ט טבת תשפ"ב
 02ינואר 2022
מליאה – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 15/21
מיום 29.12.21
נוכחים:

אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
מורן חג'בי
ירון להב
דנה מזרחי בראודה
עדי גן אל צ'רי
מירה שטהל
אורנה נעים
אדי פולנסקי
דוד בן ברון
הדר שריד
ניר בן אשר

-

ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציגת יכיני
נציג גבים
נציגת ניר עם
נציגת נחל עוז
נציגת כפר עזה
נציגת ארז
נציג אור הנר
נציג מפלסים
נציגת רוחמה
נציג דורות

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:

מוזמן:

מנכ"לית המועצה
גזבר המועצה
סגן גזבר
מנהל האגף האסטרטגי

לילך שיינגורטן
אלעד שניר
איתן כהן
ליאור ניסקי

-

שמעון קרן צבי

 -גזבר המועצה היוצא
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  14/21מיום .26.12.21

.2

עדכונים.

.3

עדכון תקציב .2021

.4

אישור תקציב לשנת .2022

.5

אישור תקציב כח אדם ושכר לשנת .2022

.6

הסכם על מתן שירותים בין המועצה למתנ"ס לשנת .2022

.7

קרן פיתוח.

.8

שונות.

פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  14/21מיום :26.12.21
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  14/21מיום  – 26.12.21אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
אופיר:

מעדכן על ההתפתחויות בתחום החינוך ודרכי השיקום .מבצעים סבב בישובים
לשיח עם ההורים .מבקש את השתתפות חברי המליאה למי שיכול.

אופיר משיב לשאלות חברי המליאה.
.3

עדכון תקציב :2021
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
שמעון:

מציג את הסעיפים לעדכון תקציב .2021

הוחלט:
15-21-3

לאשר את עדכון תקציב  2021בסך 156,096 :אש"ח.
אושר ללא מתנגדים.

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים
מועצה אזורית שער הנגב ד.נ .חוף אשקלון 78100

SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל' | Tel:972-8-6806205 :פקס | Fax 972-8-6806220 :דוא"ל | Email: adasa@sng.org.il l :אתרWeb: www.sng.org.il :

2

לשכת מנכ"ל המועצה
.4

אישור תקציב לשנת :2022
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
אופיר:

מציג את סעיפי תקציב  2022שהובא לקריאה ראשונה במליאה הקודמת.

לאחר שאלות ותשובות
הוחלט:
לאשר את תקציב המועצה לשנת  2022בסך149,102 :
אש"ח.

15-21-4

אושר ללא מתנגדים.
.5

אישור תקציב כח אדם ושכר לשנת :2022
לילך:

מציגה את תקציב כח אדם ומשרות לשנת  2022שהובא לקריאה ראשונה
במליאה קודמת.
השינוי משנה שעברה :מזכירה למחלקת הבטחון בהיקף של  80%משרה,
תוספת של  40%משרה לרישוי עסקים ומוקד המועצה ותוספת עובד במחלקת
גינון.

אופיר:

מודה לכל העוסקים במלאכה ולחברי המליאה על השותפות.

הוחלט:

15-21-5

 .1לאשר את תקציב כח אדם ושכר המעודכן לשנת  2021בהיקף של
 232.8משרות ותקציב שכר בסך 46,395 :אש"ח.
 .2לאשר תקן משרות (שיא כח אדם) בהיקף  232.4משרות ותקציב
שכר בסך 46,188 :אש"ח לשנת  ,2022כולל מזכירה למחלקת
ביטחון בהיקף  80%משרה ,תוספת של  40%משרה לרישוי עסקים
ומוקד המועצה ,תוספת עובד במחלקת גינון.
אושר ללא מתנגדים.

.6

הסכם על מתן שירותים בין המועצה למתנ"ס לשנת 2022
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר :מציג את הצורך בהסכם בין המועצה למתנ"ס.
לילך:

מציגה את חוות הדעת של היועצת המשפטית.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:
15-21-6

מאשרים את ההסכם המוגש לקבלת שירותים ממתנ"ס "שער
הנגב" בשנת  ,2022כולל נספח א'.
מאושר ללא מתנגדים.

.7

קרן פיתוח:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה).
שמעון:

מציג את קרן פיתוח לשנת  2022ועדכון קרן פיתוח לשנת .2021

לאחר שאלות ותשובות
הוחלט:
15-21-7

מאשרים את קרן פיתוח לשנת  2022ועדכון קרן פיתוח לשנת
.2021
מאושר ללא מתנגדים.

.8

שונות:
)1

נציגת ציבור לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים
לילך:

אנו נדרשים למנות נציגת ציבור לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים.

הוחלט:
15-21-8/1

מאשרים את רונית גבע כנציגת ציבור בעמותה לפיתוח שירותים
חברתיים.
מאושר ללא מתנגדים.

)2

תב"רים
הגדלה
תב"ר  :1604מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

תשתיות לבתי אגודה בנחל עוז
 - ₪ 5,875,000משרד השיכון
 - ₪ 2,384,000השתתפות קבוץ נחל עוז
 - ₪ 3,499,520השתתפות קבוץ נחל עוז
₪ 11,758,520
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לשכת מנכ"ל המועצה
תב"ר  :1605מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

ניר עם – שכונה פנים קבוצית שיבולים
 - ₪ 1,108,000משרד השיכון
 - ₪ 3,521,000קבוץ ניר עם
 - ₪ 289,709קבוץ ניר עם
₪ 4,918,709

חדש
תשתיות ל 45-יח"ד בכפר עזה
 - ₪ 4,859,840קבוץ כפר עזה
₪ 4,859,840

תב"ר  :1973מטרה:
מימון:
סה"כ:
הוחלט
15-21-8/2

מאשרים את התב"רים שהוצגו.
אושר ללא מתנגדים.
רשמה :לילך שיינגורטן

לילך שיינגורטן
מנכ"לית המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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