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 "ו שבט תשפ"בט   
 2022ינואר  17   
 1-1 –מליאה    

 
 1/22סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 16.1.22מיום 
 

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

 
 נציגת רוחמה - הדר שריד :חסרה

 
 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה

 
 מנכ"לית המועצה - לילך שיינגורטן 
 גזבר המועצה - אלעד שניר 
 מנהל האגף האסטרטגי - ליאור ניסקי 
 מנכ"ל החברה לפיתוח - מיכאל גוטסמן 

 
 גזבר המועצה היוצא - שמעון קרן צבי :מוזמן

 
 

 :היוםסדר 
 
 .29.12.21מיום  15/21אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 עדכונים. .2

 
 שטחי פיתוח. –שדרות שער הנגב  .3

 
 הצטרפות לשירותי בנקאות באינטרנט. .4

 
 פינות האכלה לכלבים וחתולים בישובים. .5

 
 .שונות .6
 
 
 
 

mailto:adasa@sng.org.il
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

 

 
2 

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': 

 
 :פירוט הסעיפים

 :29.12.21מיום  15/21אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 

 .אושר ללא מתנגדים – 29.12.21מיום  21/15סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 

 :עדכונים .2
 

 בית חינוך שער הנגב 
 

 מוסר דיווח על התהליכים שבוצעו ומבוצעים בביה"ס התיכון. אופיר:
 נותן סקירה על מינוי מ"מ מנהל ביה"ס. 

 
 משיב לשאלות חברי מליאת המועצה. 

 

 התמודדות עם נגיף הקורונה 
 

 מוסרת עדכונים על נגיף הקורונה בישובי שער הנגב. לילך:
 נותנת סקירה על פתיחת מתחם לבדיקות מד"א באיבים ע"י מתנדבים. 

 
 :שטחי פיתוח –שדרות שער הנגב  .3

 
, ללא תיאום למתחמי דיור בשטחנובבקשה  וותמ״ללשדרות הגישה בקשה  אופיר:

 פגישה במשרד הפנים.איתנו. אנחנו מתארגנים למתן מענה, כולל 
 נותן הסבר על השטחים המבוקשים ע"י שדרות. 
ההתנהלות של עיריית שדרות, מתסכלת מאוד, בעיקר בשל שיתופי הפעולה  

 מצדנו בשנים האחרונות.
 

 :הוחלט
 

 במהלכים שמתבצעים.אופיר יעדכן את חברי המליאה  1-22-3

 
  הצטרפות לשירותי בנקאות באינטרנט .4

 (.לחברי המליאה מבעוד מועד הועבר)חומר רקע 
 

על מנת לקבל שירותי בנקאות באינטרנט, יש לקבל את אישור חברי מליאת  אלעד:
 המועצה.

 
 :הוחלט

 

1-22-4 

לאלעד שניר, גזבר לאשר מתן שירותי בנק באינטרנט וטלפון 
 המועצה.

 

 
 אושר ללא מתנגדים
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 :פינות האכלה לכלבים וחתולים בישובים .5
 

 –קיבלנו פניה מתושבת המועצה שמבקשת פינת האכלה לחתולים וכלבים  לילך:
הפנינו את הבקשה לנציגי הישוב, שדחו את הבקשה. כעת הבקשה היא 

 למועצה להקים פינת האכלה בישוב.
 

 לאחר התייעצות בין חברי המליאה
 

 :הוחלט
 

1-22-5 

חברי המליאה מתנגדים לפינות האכלה לחתולים וכלבים 
 המועצה.במימון 

 

 
 אושר ללא מתנגדים

 
 :שונות .6

 
 תב"רים

 
 הגדלה

 
 בניית מרכז ספורט, תרבות וצעירים מטרה: :1849תב"ר 

 נגב גליל -₪  1,000,000 סכום קודם: 
 דייגו + מפעל הפיס-סן -₪  13,473,625  
 משרד השיכון -₪  1,110,000  
 משרד המדע, התרבות -₪  12,605,200  
 והספורט        
 מלוות מבנקים ואחרים -₪  1,810,000  
 1942העברה מתב"ר  -₪  400,000 סכום ההגדלה: 
 1892העברה מתב"ר  -₪  143,246  
  ₪  30,542,071 סה"כ: 

 
 הקמת מרכז ידע וחדשנות מטרה: :1863"ר תב

 משרד המדע, התרבות והספורט                  -₪  946,029 מימון: 
 משרד המדע, התרבות והספורט   - ₪ 303,030 סכום ההגדלה: 
 ₪  1,249,059 סה"כ: 

 
 חדשים

 
 קבוץ גבים – 5ביש כשדרוג  מטרה: :1974תב"ר 

 קבוץ גבים -₪  1,123,127 מימון: 
 ₪  1,123,127 סה"כ: 

 
 דיגיטציה –( 566ה"מ עוטף עזה ) מטרה: :1975תב"ר 

 משרד הפנים -₪  1,079,375 מימון: 
 1,079,375 סה"כ: 
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 מפלסים –תכנון כביש מילוט אחורי  מטרה: :1976 תב"ר
 משרד הבטחון -₪  73,125 מימון: 
 ₪  73,125 סה"כ: 

 
 השלמת בי"ס יסודי שלב ג' מטרה: :1977תב"ר 

 משרד הפנים -₪  300,000 מימון: 
 ₪  300,000 סה"כ: 

 
 2022שיפוץ מקווה יכיני  מטרה: :1978תב"ר 

 המשרד לשירותי דת -₪  138,429 מימון: 
 ₪  138,429 סה"כ: 

 
 הקטנה

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

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  143,246 סכום קודם: 
 1849העברה לתב"ר  -( ₪ 143,246) סכום ההקטנה: 
 0 סה"כ: 

 
 מצ'ינג לתקציבי מדינה מטרה: :1942תב"ר 

 מלוות מבנקים ואחרים -₪  830,000 סכום קודם: 
 1849העברה לתב"ר  -( ₪ 400,000) סכום ההקטנה: 
 ₪  430,000 סה"כ: 

                
 הוחלט

 
 

  מאשרים את התב"רים שהוצגו. 1-22-6

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 רשמה: לילך שיינגורטן

 
  

 
 לילך שיינגורטן                                                              אופיר ליבשטיין

 מנכ"לית המועצה                    ראש המועצה 
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