לשכת מנכ"ל המועצה
כ"ג שבט תשפ"ב
 25ינואר 2022
מליאה – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 2/22
מיום 24.1.22
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציגת יכיני
נציג גבים
נציגת ארז
נציג אור הנר
נציג מפלסים
נציג דורות
נציגת רוחמה

נוכחים:

אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
מורן חג'בי
ירון להב
אורנה נעים
אדי פולנסקי
דוד בן ברון
ניר בן אשר
הדר שריד

-

חסרים:

דנה מזרחי בראודה
עדי גן אל צ'רי
מירה שטהל

 נציגת ניר עם נציגת נחל עוז -נציגת כפר עזה

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:

מוזמן:

אלעד שניר
ליאור ניסקי
איתן כהן

 גזבר המועצה מנהל האגף האסטרטגי -סגן גזבר

שמעון אוזילבסקי

 -מהנדס המועצה
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  1/22מיום .16.1.22

.2

עדכונים.

.3

שדרות שער הנגב – שטחי פיתוח.

.4

שונות.

פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  1/22מיום :16.1.22
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  1/22מיום  – 16.1.22אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
אופיר:

.3

מוסר דיווח על תוצאות "קול קורא" למ"מ מנהל ביה"ס התיכון – נבחר טל אלוני.
טל יוזמן לישיבת המליאה הבאה.

שדרות שער הנגב – שטחי פיתוח:
אופיר:

בהמשך לעדכון שנמסר בישיבת מליאה הקודמת ,שדרות הגישה לותמ״ל
בקשה להכרזת מתחם מועדף לדיור בשטחנו ,אנו צריכים להעביר בישיבת
מליאה את עמדתנו.
נותן סקירה על  2הבקשות שהוגשו ע"י ראש עירית שדרות לותמ"ל ועל
התהליכים הנגזרים מכך .לקחנו יועצים ,הקמנו צוות מקצועי לנושא ,ערבנו את
משרדי הממשלה ומרכז המועצות האזוריות ,הכנו את תגובתנו להתנגדות.
משתף את חברי המליאה בשיחתו עם אלון דוידי.

לאחר התייעצות עם חברי המליאה
הוחלט:

2-22-3

 )1מתנגדים לבקשה החד צדדית להכריז על מתחם
"שדרות דרומי" כמתחם מועדף לדיור בשטחים המצויים
בתחום השיפוט של המועצה ,ומנחים את ראש המועצה
והנהלת המועצה להיאבק בכך בכל הדרכים החוקיות
שעומדות לרשות המועצה.
 )2נשמח לשיתופי פעולה עם עיריית שדרות לטובת פיתוח
תחומי שתי הרשויות ולרווחת ולתועלת תושביהן.
אושר ללא מתנגדים
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לשכת מנכ"ל המועצה
.4

שונות:
תב"רים
חדשים
תב"ר :1979

מטרה:
מימון:

תכנון שביל בטחון מים התיישבות
 - ₪ 180,000ברשות לפיתוח החקלאות
התיישבות והכפר
 - ₪ 20,000החברה לפיתוח שער הנגב
₪ 200,000

מטרה:
מימון:

שיפוץ מבנה קליקה
 - ₪ 84,000המשרד לפיתוח הנגב והגליל
 - ₪ 116,000העברה מתב"ר 1942
₪ 200,000

מטרה:
מימון:

מיגון מבני ציבור
 - ₪ 473,000משרד הפנים
 ₪ 215,000קרן עזבונות
₪ 688,000

סה"כ:
תב"ר :1980

סה"כ:
תב"ר :1981

סה"כ:
הקטנה
תב"ר :1942

מצ'ינג לתקציבי מדינה
 - ₪ 430,000מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )116,000העברה לתב"ר 1980
₪ 314,000

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

הוחלט
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מאשרים את התב"רים שהוצגו.
אושר ללא מתנגדים.
רשם :ליאור ניסקי

ליאור ניסקי
מנהל האגף האסטרטגי

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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