
 

 לשכת מנכ"ל המועצה

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

 

 
1 

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': 

 ' טבת תשפ"גח   
 2023ינואר  01   
 1-1 –מליאה    

 
 16/22סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 29.12.22מיום 
 

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

 
 

 נציגת רוחמה - הדר שריד :יםחסר
 נציגת ארז - אורנה נעים 
 נציג דורות - ניר בן אשר 

 
 

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"לית המועצה - לילך שיינגורטן 
 גזבר המועצה - אלעד שניר 
 מנהל האגף האסטרטגי - ליאור ניסקי 
 מנכ"ל החברה לפיתוח -  אביב כהן 
 עוזר ראש הרשות -  יורי לוין 
  

 
 :סדר היום

 
 .25.12.22מיום  15/22מליאה מס' אישור סיכום ישיבת  .1

 
 )חומר רקע הועבר(. 2022ועדכון תקציב  קריאה שניה – 2023תקציב  .2

 
 הצעת תקציב לקרן פיתוח )חומר רקע מצ"ב(. .3

 
 ועד מקומי אור הנר )חומר רקע מצ"ב(. 2023תקציב  .4

 
 פיקוח דרום אדום. .5

 
 קבלת זכויות במקרקעין באתר המים ובטחון הנגב ובאתר חץ שחור. .6

 
 .שונות .7
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 :הסעיפיםפירוט 
 
 :25.12.22מיום  15/22אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 .אושר ללא מתנגדים - 15/22אישור סיכום ישיבת מליאה מס' 

 
  :2022עדכון תקציב ו קריאה שניה – 2023תקציב  .2

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(.
 

עברנו בצורה מקיפה על סעיפי התקציב בקריאה  25.12.22ביום ראשון,  אופיר:
העברה מהתקציב המותנה לתקציב הרגיל  –ראשונה. השינוי בתקציב 

)העברה למתנ"ס(. לאחר שקיבלנו תקציבים ממשרד הפנים והעלאה 
את העברה למתנ"ס אנו יכולים להקדים  - 99%בארנונה, בעקבות גביה של 

 .2023לטובת תקציב  2022קציב מת אש"ח 900בסך של 
 

נותנת הסבר על חלוקת התקציבים לישובים. כמו כן, אנו נוציא לכל ישוב  לילך:
 .2023מצב תקציב בשוטף ותב"רים לשנת 

 
 םלמרות הקיצוץ במענק האיזון, אין פגיעה בהעברת תקציבי –מבהיר  אופיר:

 לישובים.
 

 לאחר שאלות ותשובות
 

 :הוחלט
 

 

16-22-2 

 ח."אש 162,287 :בסך 2022את עדכון תקציב מאשרים 

אש"ח ותקציב  166,222בסך:  2023את תקציב המועצה לשנת מאשרים 
 אש"ח.  381מותנה בסך: 

 
 אושר ללא מתנגדים

 
  :הצעת תקציב לקרן פיתוח .3

 )חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד(.
 

 .2023מציג את הקרנות והצעת תקציב קרן פיתוח לשנת  אלעד:
 

 :הוחלט
 

 

  ₪. 5,398,359בסך:  2023פיתוח לשנת קרן את תקציב מאשרים  16-22-3

 
 אושר ללא מתנגדים
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  :ועד מקומי אור הנר 2023תקציב  .4

 ()חומר רקע הועבר לחברי המליאה
 

 . התקציב נבדק ע"י שוקי.2023לשנת  אור הנרמציג את תקציב הועד המקומי  אופיר:
 
 :הוחלט        

16-22-4 
לשנת  אור הנרחברי המליאה מאשרים את תקציב ועד מקומי 

2023. 

 

 .אושר ללא מתנגדים

 :פיקוח דרום אדום .5
 

אנו מבקשים לחתום על חוזה עם אשכול נגב מערבי  –בדומה לשנה שעברה  אופיר:
 על עבודות פיקוח בפסטיבל "דרום אדום" בשבתות.

 
 :הוחלט        

16-22-5 
החתימה לחתום על הסכם עם אשכול נגב  מאשרים למורשי

 מערבי על שירותי פיקוח בפסטיבל "דרום אדום"

 

 .אושר ללא מתנגדים

 :קבלת זכויות במקרקעין באתר המים ובטחון הנגב ובאתר חץ שחור .6
 

 אתר המים ובטחון הנגב
העמותה לא הצליחה לגייס . על ערך היסטורי ותיירותיבמדובר באתר לאומי, שהינו 

תקציבים לצורך תפעול האתר ופיתוחו והוזנח במשך מספר שנים. המועצה מעוניינת 
לקדם שיפוץ וחידוש האתר והצליחה לגייס למטרה זו תקציבים. הוסכם בין המועצה 

לעמותה, שהעמותה תעביר למועצה את הזכויות במקרקעין בדרך של חתימת הסכם 
ה באישור רמ"י. ועד המנהל של נמות –תקופה החכירה חכירה משנה למשך יתרת 

 העמותה אישר את העברת הזכויות וחתימה על הסכם חכירה המשנה עם המועצה.
 אתר חץ שחור

התב"ע החלה במקום ייעדה מגרש בייעוד לצורכי ציבור סביב בית שביתת הנשק המצוי 
ת זכויות חכירה באתר, אשר מיועד לשימור. מבקשים לאשר הגשת בקשה לרמ"י לקבל

 במגרש האמור, וחתימת המועצה על חוזה חכירה עם רמ"י.
 
 .חוות דעת של היועצת המשפטית הועבר לחברי המליאה 
         

 :הוחלט

16-22-6 

 מאשרים למורשי החתימה של המועצה אתר המים והבטחון :
בדרך של לתחום על הסכם חכירה על הזכויות במקרקעין 

 –חתימת הסכם חכירת משנה למשך יתרת תקופת החכירה 
 ה באישור רמ"י.נמות
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 מאשרים להגיש בקשה לרמ"י ולמורשי אתר חץ שחור :
 החתימה של המועצה לחתום על חוזה חכירה עם רמ"י.

 

 .קולותברוב אושר 

 :שונות .7
 

  תב"רים

 :2022רים שנסגרו בעודף לסוף שנת "תב

      

      
 ר"מס' תב

 
 מטרה

 
 סכום

 

 רכישת גרור 1829
              

5,221  

 בטיחות במעברי חצייה 1841
            

40,000  

 הקמת גן ילדים ביכיני 1845
           

250,000  

  

 
 
   

 :2022רים שנסגרו מאוזנים לסוף שנת "תב 

      

   מטרה מס' תב"ר

     

  פיתוח פארק תעשייה ספירים 1573

1593 
שש יחידות בכפר עזה הרחבת 

   הקיבוץ

   נגישות 1756

   השקעות בישובים 1765

1816 
ליקוי בטיחות במבני חינוך בקרית 

   החינוך

1818 
תיקוני ליקויי בטיחות כבישים 

   ומדרכות קריית החינוך

   יכיני שער חשמלי 1834

   מבצע סככות לתחבורה ציבורית 1853

   2019בנגישות טיפול  1878

   תכנון שיפוץ מוסדות ציבור יכיני 1901

   שילוט מחובר לקרקע בקיבוץ דורות 1937

1940 
שיפוצים ותיקוני בטיחות במבני 

   המועצה כולל מסגרות חינוך

   מצ'ינג לתקציבי מדינה 1942

   שיפוץ מבני דת 1945
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   2021רכישת אוטובוס  1959

   וזיאון המיםבמ -הקמת כיתת חוץ 1995

 
 :הוחלט

 

  מאשרים את התב"רים שהוצגו. 16-22-6

 

 אושר ללא מתנגדים
 

 
 רשמה: לילך שיינגורטן

 
 
 

  
 
 

 טןרלילך שיינגו       אופיר ליבשטיין
המועצהמנכ"לית                                                                                       ראש המועצה 
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