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 "ז טבת תשפ"א ט   
 2020דצמבר  31   
 1-1 –מליאה    

 
 20/81סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 12.2030.מיום 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה   - אופיר ליבשטיין  :נוכחים
 נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה  - יוסי קרן 
 נציג דורות - ניר בן אשר  
 נציגת יכיני - מורן חג'בי 
 נציג גבים - ירון להב 
 נציגת ארז  - אורנה נעים  
  נציג מפלסים  - דוד בן ברון  
   נציגת ניר עם  - מזרחי בראודה  דנה 
 נציג אור הנר  - אדי פולנסקי  
 נציגת נחל עוז  - צ'ריגן אל  עדי 

 
  

 נציגת רוחמה  - הדר שריד :החסר
 

 : משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"לית המועצה  - שיינגורטןלילך  
 גזבר המועצה  - שמעון קרן צבי  
 מנהל האגף האסטרטגי - ליאור ניסקי 
 מנכ"ל החברה לפיתוח  - מיכאל גוטסמן  
 סגן גזבר ומנהל רכש  - אלעד שניר 
 מנהל חשבונות ראשי  -  שוקי פדר 
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 : סדר היום
 
 . 27.12.20מיום  17/20סיכום ישיבת מליאה מס'   .1

 
 .2021תקציב  .2

 
 .2021תקציב כח אדם ושכר  .3

 
 מחיקת חובות אבודים.  .4

 
   שונות. .5
 

 :פירוט הסעיפים
 
 :27.12.20מיום  17/20סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 . מתנגדים ללא אושר  הישיבה סיכום

 
 : 2021תקציב   .2

 
תוך הסבר  ביום ראשון הצגנו את תקציב המועצה בקריאה ראשונה.  אופיר:

האם יש  מבקש לשמוע מפורט על הסעיפים השונים והשינויים. 
 הערות/הסתייגויות.

 
לוח הזמנים נוקשה עד בלתי אפשרי מבחינתו, דבר שמנע ממנו לקבל   ירון:

החלטות מושכלות בעניין התקציב. במליאה הקודמת הוא ביקש  
על מנת לסייע,   – אפשרי בצורה גרפית  –נתונים מצרפיים ומסכמים 

אך מידע זה לא חולק. מבקש שבשנים הבאות יחולק מידע זה מספיק  
 זמן מראש. 

 
 הטבלה והגרף. מציג את  אופיר:

 
מסביר את הטבלה המציגה את ההכנסות הלא צבועות )ארנונה   שמעון: 

חזר ההלוואות, ואת ההקצאה לכל מחלקה  ומענקים כלליים( בניכוי ה
ואגף. מציין ש"התקציב הלא צבוע" כולל את השתתפויות המועצה  

אחוז מתקצוב המשרד( בחינוך, בהסעות החינוך הרגיל   25-ברווחה )כ
והחינוך המיוחד ובכל תקציב ממשלתי אחר הדורש מצ'ינג, הוצאות 

ם שהוחלט  מטה המועצה, החזרים לישובים וכן את כל סל השירותי
 עליו.  

)חלק הפיתוח בתקציב הרגיל(,  מציין שכל   מציג את התב"ר השנתי  
 השקעה תובא בתב"ר נפרד.

, יתרת הפתיחה כפי שידוע  2021קרן הפיתוח לשנת תקציב מציג את  
 כל העברה מקרן הפיתוח לתב"ר תובא לאישור נפרד.  כעת.
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 :הוחלט
  

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
 :2021תקציב כח אדם ושכר   .3

 
מציג את תקציב כח אדם ושכר שהובא לקריאה ראשונה במליאה   שמעון: 

 הקודמת.
  

 :הוחלט
 

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
 :מחיקת חובות אבודים .4

 
 הנושא ידון בישיבת המליאה הבאה. 

 
 : שונות .5

 
 ועדת התקשרות  (1

 
  מי  מציג את סיכו השקעות. ועדת ומסביר את שינוי מדיניות ב שמעון: 

 .8.11.20 ומיום  12.10.20ת ועדת השקעות מיום וישיב
 

 הדיווח לידיעה בלבד. 
 
 
 
 
 

18-20-2 

 אש"ח.   146,587 :בסך  2020לאשר עדכון תקציב לשנת  .1
אש"ח ותקציב מותנה   141,603 : בסך 2021 לאשר תקציב לשנת .2

 אש"ח.  142,509 - 2021 לשנת   סה"כ תקציב. אש"ח 906בסך 
 . 2021מאשרים את תקציב קרן הפיתוח לשנת  .3
  : ( בסך2021מאשרים את התב"ר השנתי )חלק הפיתוח לשנת  .4

 אש"ח.  42,375
 

18-20-3 

בהיקף של   2020המעודכן לשנת כח אדם ושכר לאשר את תקציב  .1
 אש"ח.  43,071ותקציב שכר בסך:  משרות 236.9

משרות ותקציב   231.4בהיקף )שיא כח אדם( משרות לאשר תקן  .2
   . 2021לשנת אש"ח   43,126בסך:  שכר

 

mailto:adasa@sng.org.il


 

 

 לשכת מנכ"ל המועצה

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

 

4 
 

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': 

 תב"רים  (2
 

 : 2020תב"רים שנסגרו בעודף בשנת  
 

 בש"ח  סכום מטרה מס' תב"ר 

 2,041.50 מיגון מועדונית ק. מפלסים 1644

 6,398.75 שיפוץ מבנה רב תכליתי רוחמה  1678

 3,807.89 2016סימון כבישים והתקני בטיחות  1719

 5,96.31 התקנת מעלון במעון סטודנטים ק. גבים  1724

 604.67 מחשב והצטיידות 1761
   

 . עודפי תב"רים שהם חלק מקרן הפיתוחהעודף הועבר לקרן 
 

 2020תב"רים שנסגרו באיזון בשנת 

 מטרה מס' תב"ר 

 אור הנר   – תשתיות שכונה חדשה  1280

 סבסוד תשתיות ברוחמה )מתחם א'(  1304

 תכנון ממ"דים בישובים  1371

 יח' ברוחמה )מתחם ב'(  20סבסוד תשתיות  1434

 הסדרי בטיחות לגני ילדים בניר עם  1570

 הרחבה בניר עם  –יח'  9-סבסוד ל 1595

 שיפוץ מועדון נוער בניר עם 1680

 2015דרך תאורה וגדר בדורות   1683

 בוטל  –עבודות פיתוח באז"ת שער הנגב מערב  1698

 הוספת כיתת גן ברוחמה  1706

 גן ילדים חדש בברור חיל  1714

 יח"ד במפלסים  12תכנון מפורט לביצוע  1742

 בוטל  –גני ילדים ומעונות בישובים מצ'ינג  1764

 2016רכש ציוד למתנדבים  1773

 תאורת בטחון ביכיני  1775

 מבנה מסוכן הדברהשיפוץ  1786

 בוטל  –רכישת ציוד שחייה  1812

  –מצ'ינג לתקציב מדינה לישובים ולמבני ציבור  1815
 בוטל

 הצטיידות ומחשוב במועצה כולל החלפת שרת  1817

 שיפוצים במבנים השייכים למועצה  1819

 רכישת ציוד כיבוי אש  1831

 גרורי כיבוי 4רכישת  1832

 וטלוויזיה למרכז הפעלה בטחוני רכישת מקרן  1833

 יסודי  –נגישות אקוסטית כיתה לליקויי שמיה  1837

 תיכון  –נגישות אקוסטית כיתה לליקויי שמעה  1838

 גן משחקים בגבים  1843

 שער חשמלי אחורי בכפר עזה  1847

 גן משחקים בארז  1850

mailto:adasa@sng.org.il


 

 

 לשכת מנכ"ל המועצה

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

 

5 
 

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': 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הגדלה
 

על    1573אישרנו עדכון תקציב לתב"ר  5/20במליאה  שמעון:  : 1573תב"ר 
משרד הפנים בקש לשנות את   סמך צפי הכנסות.

השיטה ולאשר תב"ר רק על סמך הכנסות שיתקבלו 
 בפועל, ואכן כך עודכן במליאה שלאחריה. 

כעת אנו מביאים לאישור את התב"ר על סמך הכנסות   
שיתקבלו ויירשמו בכרטסת )לא כולל לסוף השנה 

מדובר בתב"ר אליו  ,כזכור מענקים שטרם התקבלו(. 
מעבירים את כל הכנסות הארנונה של פארק התעשיה  

וממנו עוברים הכספים למנהלת הפארק, לשדרות 
 התב"ר המקורי שאושר במליאה.מצ"ב  ולשער הנגב.

 פיתוח פארק תעשיה   מטרה:   
 הקצבה מהתקציב הרגיל   -₪  30,260,261 סכום קודם:   
 הקצבה מהתקציב הרגיל.   -₪  4,573,906 הגדלה:   
 ₪   34,834,167 סה"כ:   

 
 סבסוד תשתיות בכפר עזה מטרה:  : 1519תב"ר 

 השתתפות כפר עזה   -₪  1,389,785 סכום קודם:   
 משרד השיכון  -₪  1,504,000   
 משרד השיכון -₪  535,100 סכום ההגדלה:   
 ₪   3,428,885 סה"כ:   

 
 תשתיות לבתי אגודה בניר עם  מטרה:  : 1688תב"ר 

 השתתפות ניר עם   -₪  1,402,000 סכום קודם:   
 משרד השיכון -₪  720,000   
 משרד הבטחון -₪  250,000   
 משרד השיכון -₪  704,000 סכום ההגדלה:   
 ₪   3,076,000 סה"כ:   

 
 חדשים 

 
 כפר עזה  –יח"ד  45תכנון מפורט לביצוע  מטרה:  : 1924תב"ר 

 משרד הבינוי והשיכון -₪  261,173 מימון:   
 ₪   261,173 סה"כ:   

 

 ישובים  3- הקמת מגרשי שחב"ק ב 1851

 בוטל   –מדינה והשקעות בישובים מצ'ינג לתקציב  1858

 שיפוצים ותיקון בטיחות במבני ציבור  1861

 שיקום דרך בטחון בכפר עזה  1871

 יכיני שער חשמלי  1872

תאורת לד במפלסים, ניר עם, ארז, גבים, אור   1873
 הנר

 2019מדידות ארנונה בישובים   1879

 שערים ומיגון אלקטרוני קבוץ ניר עם  1881
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 מיגון מועדונית נוספת בניר עם  מטרה:  : 1925תב"ר 
 משרד הרווחה -₪  228,000 מימון:   
 השתתפות ניר עם  -₪  150,000   
 1713העברה מתב"ר  -₪  132,000   
 ₪   510,000 סה"כ:   

 
השתתפות לאשכול לתקציב משרד הגנת   מטרה:  : 1926תב"ר 

 הסביבה למסתורי אשפה 
 ₪1892 העברה מתב"ר  126,000 מימון:   
 ₪   126,000 סה"כ:   

 
 הקטנה 

 
מצ'ינג לגבי ילדים ומוסדות חינוך לגיל   מטרה:  : 1713תב"ר 

 הרך בישובים 
 מלוות מבנקים ואחרים  -₪  290,215 קודם: סכום   
 1925העברה לתב"ר  -( ₪ 132,000) סכום ההקטנה:   
 ₪   158,215 סה"כ:   

 
מצ'ינג לתקציבי מדינה ולהשקעות   מטרה:  : 1892תב"ר 

 בישובים 
 מלוות מבנקים ואחרים  -₪  417,443 סכום קודם:   
 1926העברה לתב"ר  -( ₪ 126,000) סכום ההקטנה:   
 ₪   291,443 : סה"כ  

 
 :הוחלט

 

 לאשר את התב"רים   18-20-5/2

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
 רשמה: לילך שיינגורטן                             

    

 
 לילך שיינגורטן                                                              אופיר ליבשטיין 

 מנכ"ל המועצה          ראש המועצה  
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