לשכת מנכ"ל המועצה
ג' אלול תשפ"ב
 30אוגוסט 2022
מליאה – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 10/22
מיום 28.8.22
נוכחים:

חסרים:

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

אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
ירון להב
מורן חג'בי
אורנה נעים
הגר ברודץ'
עדי גן אל צ'רי
אדי פולנסקי
ניר בן אשר

-

הדר שריד
דנה מזרחי בראודה
דוד בן ברון

 נציגת רוחמה נציגת ניר עם -נציג מפלסים

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
לילך שיינגורטן
אלעד שניר
ליאור ניסקי
אביב כהן

-

מנכ"לית המועצה
גזבר המועצה
מנהל האגף האסטרטגי
מנכ"ל החברה לפיתוח
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  9/22מיום .24.7.22

.2

עדכונים.

.3

עדכון תקציב .2022

.4

תבחינים לתמיכות.

.5

שונות.

פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  9/22מיום :24.7.22
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  9/22מיום  - 24.7.22אושר ללא מתנגדים.

 .2עדכונים:
אופיר:









.3

איתור מנהל בי"ס תיכון – נבחר מיכאל בן שטרית.
צוות ההנהלה הכינו את פתיחת שנת הלימודים .נותנים דגש על תכנית
המוגנות.
עסוקים בקמפיין חינוך בבטחון.
נותן סקירה על החינוך לגיל הרך ,בי"ס יער – יום בשבוע ליציאה מחוץ
לביה"ס.
נותן הסבר על תלמידי חוץ שמעוניינים להירשם אצלנו – הנושא נמצא במשרד
החינוך .מוסר עדכונים בהרחבה בנושאי :מחלקות ותאגידי המועצה ,תשתיות,
החלטות עוטף עזה ,רווחה ,צרכים מיוחדים ,מלגות לסטודנטים ,חוגים,
תרבות ,שבילי אופניים ,מבני ציבור ובניה בישובים.
החברה לפיתוח – אביב כהן ,מנכ"ל החברה לפיתוח ,מציג את עצמו.
הרמת כוסית לחג בהשתתפות :יו"רים ,מנהלי קהילה ומנהלים עסקיים,
מבקש מחברי המליאה לקחת חלק – חברי המליאה יקבלו הודעת יומן.

עדכון תקציב :2022
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר:

מציג את עדכון תקציב :2022
שימוש בעודף המצטבר-תוספת  135אש"ח לטובת קרן הפגות  -עודפים
משומר חומות.
הכנסה של  500אש"ח – מענק צמצום פערים.
תוספת של  338אש"ח להחזר הלוואת  -נובע מההלוואה האחרונה.
נסיעות לחו"ל  -עדכון של  80אש"ח.
תוספת רכב לדוברת המועצה.
תוספת  120אש"ח לפיצויים  -פרישה לפנסיה מוקדמת.
שכר פנסיונרים הוקטן עקב פטירת פנסיונרים.
מבצע עלות השחר  -תוספת של כ 700-אש"ח כנגד הכנסות.
הכנסות מים מהמכללה עלו ,עקב עדכון תעריפים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוצאות מים  -עלו עקב קבלת מונים חדשים.
תוספת  50אש"ח לפרגולות ביסודי.
תוספת  100אש"ח לטובת פעולות חינוך מיוחד.
תוספת  120אש"ח לטובת רכישת רכב קב"ט.
הוצאת עלויות דיגיטציה מהתקציב השוטף לתב"ר.
העברת הוצאות רכב חפ"ק מהביטחון לחברה לפיתוח.
תוספת  2משרות במינהל החינוך.
גביית תשלום חשמל מהמכללה עבור שנת  2021בסך  300אש"ח.
עדכון שכר עובדי רווחה.
תוספת רכב למנהל התיכון.
הוחלט:
10-22-3

מאשרים עדכון תקציב  2022בסך.₪ 157,783 :
אושר ללא מתנגדים

.4

תבחינים לתמיכות:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר:

מציג את התבחינים לתמיכות לשנת  2023ואת פרוטוקול ועדת המשנה
לתמיכות לשנת .2023

הוחלט:
10-22-4

מאשרים את התבחינים לתמיכות לשנת  .2023כמו כן,
מאשרים את פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות לשנת .2023
אושר ללא מתנגדים

.5

שונות:
 )1שינוי הרכב ועד מקומי בברור חיל:
אופיר:

בברור חיל לא התקיימו בחירות לועד המקומי – הייתה הכרזה.
הישוב מסר לנו את התפטרותו של חבר הועד לוי רפי ואת המלצתם
לכניסתו של יהודה אריק בן ציון במקום.

הוחלט:

10-22-5/1

המליאה רשמה בפניה את הודעת הועד המקומי בברור חיל לפיה
התפטר לוי רפי ,ת.ז 059277558 :והמלצת חברי הועד לכניסתו של
יהודה אריק בן ציון ת.ז .037615549 :המועצה תמסור את ההודעה
למשרד הפנים.
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 :

3

לשכת מנכ"ל המועצה
 )2דו"חות ביקורת בועדים המקומיים:
אופיר:

ועדת הביקורת של הישובים :ארז ,ניר עם וברור חיל ,לא הגישו את דוחות
ועדת הביקורת ,למרות פניות חוזרת.
מציג את דו"ח ועדת הביקורת של כפר עזה (מצ"ב).

הוחלט:
חברי המליאה רושמים שדו"ח ועדת ביקורת כפר עזה הונח על שולחן
המליאה.

10-22-5/2

אושר ללא מתנגדים.
 )3נציגת ציבור שאינה תושבת המועצה בועדת משנה לבית החינוך:
אופיר:

במסגרת הקמת ועדת משנה לבית החינוך ,תואם לבחור נציג/ת ציבור
שאינה/ו תושב המועצה .חברי הועדה המצומצמת בחרו במועמדת בנורית
גביש ,שלה ניסיון נרחב בתחום החינוך.

הוחלט:
מאשרים את נורית גביש כנציגת ציבור שאינה תושבת שער הנגב
בועדת משנה לבית החינוך.

10-22-5/3

אושר ללא מתנגדים.
 )4טיסות לחו"ל
אופיר:

במליאה הקודמת אישרנו טיסות לחו"ל – לילך שיינגורטן ,לא יכולה
להצטרף למשלחת לקרלסרוהה .לכן ,פנינו לעודד פלוט ,מנכ"ל המועצה
לשעבר ,שנענה ברצון להשתתף במשלחת .כמו כן ,נוספה טיסה שלי
לרומניה במסגרת הבונים דרור בין התאריכים ( 22-24/12/2022מיום
חמישי-עד שבת).

הוחלט:

10-22-5/4

מאשרים את טיסתו של עודד פלוט לקרלסרוהה במקומה של לילך
שיינגורטן .כמו כן ,מאשרים את טיסתו של אופיר ליבשטיין לרומניה
בנסגרת הבונים דרור.
אושר ללא מתנגדים.

 )5ועדת תרומות
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר:

מציג את סיכום ישיבת ועדת תרומות מיום  – 15.8.22תרומה מאת אגודת
השגרירות הנוצרית הבינלאומית ל 10-מכשירי קשר בסך .₪ 22,745
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:
10-22-5/5

מליאת המועצה רשמה שהובא בפניה פרוטוקול ועדת תרומות מיום
.15.8.22

אושר ללא מתנגדים.
 )6ממונה על הטרדה מינית:
לילך:

ועדת הבחינה שהתכנסה ביום  ,25.8.22בחרה בשלי ברנדס לממונה על
הטרדה מינית במועצה.

הוחלט:
10-22-5/6

לאשר את מינויה של שלי ברנדס ,מנהלת משאבי אנוש ,כממונה לפי
החוק למניעת הטרדה מינית במועצה.
אושר ללא מתנגדים.

 )7מינוי יועץ לענייני אזרחים ותיקים לראש הרשות
אופיר:

חיה ברדמן משמשת מספר שנים כיועצת לענייני אזרחים ותיקים לראש
הרשות .אנו נדרשים לאשר את המינוי.

הוחלט:
10-22-5/7

לאשר את מינויה של חיה ברדמן ,מנהלת יחדיו ,כיועצת לענייני
אזרחים ותיקים לראש הרשות.
אושר ללא מתנגדים.

 )8יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה
אופיר:

הוחלט:

עו"ד יוסי אוריין ,יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה ,סיים קדנציה שניה בת 8
שנים ב – 25.7.22-על-פי החוק ,לא ניתן לשמש בתפקיד יותר מ 2-קדנציות.
מציג חוות דעת של היועצת המשפטית לגבי המועמד עו"ד יניב מור יוסף
מקבוץ ברור חיל.

10-22-5/8

מאשרים את עו"ד יניב מור יוסף לשמש כיו"ר ועדת ערר לענייני
ארנונה.
אושר ללא מתנגדים.
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 )9תב"רים
הגדלה

סכום ההגדלה:
סה"כ:

תשתיות ל 18-יחידות דיור בגבים
 - ₪ 1,004,250משרד השיכון
 - ₪ 2,304,000השתתפות קבוץ גבים
 - ₪ 617,600השתתפות קבוץ גבים
₪ 3,925,850

תב"ר  :1883מטרה:
סכום קודם:

תב"ר  :1900מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

שיפוץ מרכז קהילתי ביכיני
 - ₪ 600,000נגב גליל
 - ₪ 1,500,000השתתפות מושב יכיני
₪ 2,100,000

תב"ר  :1994מטרה:
סכום קודם:

הקמת גני ילדים ומעונות יום ממוגנים
 - ₪ 16,254,191משרד הבטחון
 - ₪ 500,000השתתפות קבוץ אור הנר
 - ₪ 220,000השתתפות קבוץ גבים
 - ₪ 100,000השתתפות קבוץ ארז
₪ 17,074,191

סכום ההגדלה:
סה"כ:
הקטנה
תב"ר  :1942מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

מצ'ינג לתקציבי מדינה
 - ₪ 215,847מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )215,847העברה מתב"ר 2010
0

תב"ר  :1992מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:

מצ'ינג לתקציבי מדינה
 - ₪ 1,100,000מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )664,535העברה לתב"ר 2010
( - ₪ )206,390העברה לתב"ר 2012
₪ 229,075

סה"כ:
חדש
תב"ר  :2010מטרה:
מימון:

הסדרי תנועה ובטיחות בקרית החינוך
 - ₪ 2,054,226משרד התחבורה
 - ₪ 215,847העברה מתב"ר 1942
 - ₪ 664,535העברה מתב"ר 1992
₪ 2,934,608

תב"ר  :2011מטרה:
מימון:
סה"כ:

פיתוח  44יח"ד בברור חיל
 - ₪ 4,800,000משרד השיכון
₪ 4,800,000

סה"כ:
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תב"ר  :2012מטרה:
מימון:

הקמת מבנה רב תכליתי באיבים
 - ₪ 481,578החטיבה להתיישבות
 - ₪ 206,390העברה מתב"ר 1992
₪ 687,968

תב"ר  :2013מטרה:
מימון:
סה"כ:

סבסוד תשתיות ל 17-יח"ד בארז
 - ₪ 1,030,000משרד הבינוי והשיכון
₪ 1,030,000

תב"ר  :2014מטרה:
מימון:
סה"כ:

מרכיבי בטחון  17יח"ד בארז
 - ₪ 650,000משרד הבינוי והשיכון
₪ 650,000

סה"כ:

הוחלט:
10-22-5/9

מאשרים את התב"רים כפי שהוצגו.
אושר ללא מתנגדים

רשמה :לילך שיינגורטן

לילך שיינגורטן
מנכ"לית המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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