
  

  

  פרוטוקול

  01/117/מישיבת מליאת המועצה מיום 
   1/10' מס

  
  ראש המועצה  -    סיגל מורן  :  נוכחים

  נציג תאשור  -      טל זמיר    
  נציג כרמים  -    סטה'מוטי כוג    
  נציג שובל  -    טובי שור    
  נציג בית קמה  -    איתי זיידנברג    
  נציגת חצרים  -    בתיה דויטש    
  נציגת ברוש  -    שולה גבאי    
  נציג משמר הנגב  -     ני פסלסי    
  נציג להב  -     ניר זמיר    
  נציג דביר  -     יאיר לוין    
  נציג גבעות בר  -    אילן קציר    

  
  נציג נבטים  -    נחמיה שחף    :נעדרים

  נציג תדהר  -    איציק אבוטבול    
  נציג שומריה   -    זבולון כלפה    

  
  מבקרת   -    נירית שרייבר  :משתתפים
  טגייועץ אסטר  -    זוהר מימון    
  יועץ משפטי  -    צביקי גבר    
  יועץ משפטי  -    לירון קמפו    
  מנהל היחידה   -    דרור קרואני    
  גזברית המועצה  -    קר'ריצ-נועה לוין    
  האסטרטגית' מנהלת היח/מזכירת המועצה  -    הדרה גורפינקל    
  תקציבאית המועצה  -      נטע לי    
  רווחה' מנהלת מח  -    איריס עזרא    
  חינוך' ל מחמנה  -    יהודה נגר    
  מהנדס המועצה  -    קר'ולדימיר פיצ    
  : דיווחים – 1לסעיף 

  
  :ונים שמולאו על ידי משתתפי המפגשמובאים בפני המליאה סיכום השאל -  סקירה–מפגש תושבים  -

  .אז חשוב לומר זאת, כי אם זה רק מפגש תושבים, חשוב להגדיר את המפגש ומטרותיו:  טובי 
מפגש כזה הוא הזדמנות למפגש בלתי אמצעי בין הישובים . חשיבות רבהלו יש מצויין והיה מפגש : סיני 

  .והתושבים 
 .לצורך המפגשולו רק בגדול המפגש חשוב : איתי

  
לאנשים אין (חיצוניים לתחומים ופחות נושאים הכוללים שיח עם המועצה החלק העוסק בצריך  להאריך את   
  ).סבלנות לשבת הרבה זמן  
לנצל הזדמנות זאת להידברות בין צריך . איך להביא עוד תושביםלחשוב אבל , יך לעשותצריך להמש: בתיה  
  .תושבים  
רוצה להודות להדרה ולרויטל על הארגון ,  נשמרוהיתה מאוד גאה ברמה האישית שהסטנדרטים: סיגל  
 . והביצוע  
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מציעה לשלב השנה . של יומיים למליאת המועצה מציעה לקיים גם השנה סדנא – סדנא למליאת המועצה -
  . ביקור ולמידה ממועצה אחרת וסיכום שנת הפעילות של שנת העבודה של המליאה שהסתיימה

   .אפריל/השאיפה לקיים את הסדנא במרץ. הצעה לתוכנית תובא למליאה . תומכים בהצעהחברי המליאה 
 

 ימים לפני 7חוק צריך לקבל פרוטוקול י "עפ: . ופץ שפרוטוקול מליאת דצמבר עדיין לא המבקש להעירטל  -
  . מליאה וחייבים לעמוד בכך

המליאה הזו מתקיימת שבועיים אחרי המליאה . כ אנו מקפידים להעביר את הפרוטוקל בזמן"בד: סיגל
נמשיך להקפיד בעתיד על מועד . האחרונה ומכיוון שמליאה זו הייתה מורכבת לא הספקנו לסיים את ההגהות 

צת הפרוטוקול ובמליאה הבאה יאושר גם פרוטוקול מליאת דצמבר שיועבר לחברי המליאה בימים הפ
 . הקרובים

  
  ם " אישור תברי– 2לסעיף 

  

  שיקום כביש גישה לבית קמה- 1226ר "תב
     :ר חדש"תב

   419,000 משרד הפנים

 ח תקציב פיתוח בית קמה חדש"ע 181,000 קרנות הרשות

   600,000 כ"סה

   

  תקציב פיתוח בית קמה חדש- 1121ר "תב
     :ר חדש"תב

 639,762 קרנות הרשות

 67,920 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

 ופתיחת חדש מחלוקת תקציבי פיתוח 1111ר קודם "סגירת תב
 ח היטל הביוב" בהתאם לבקשת הקבוץ לתשלום ע2009

  כביש גישההשלמה לפרויקט 181,000- הפחתה קרנות הרשות

   526,682 כ"סה

   

   הסדרת צמתים בנבטים- 1227ר "תב

     :ר חדש"תב

   1,680,000 משרד התחבורה

   500,000 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   2,180,000 כ"סה

   

  תקציב פיתוח בית קמה- 1111ר "סגירת תב
 יתרת סגירה הוצאות הכנסות

                                                            1,517,956  

       

626,404                                                                             891,552  

 פ " יתרה חוזרת לקע    
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   : 1226ר "תב
לייעד את התקציב   אנו מבקשים . 480,000₪בסך של משרד הפנים  מ2009שנת לפיתוח תקציב בסוף השנה התקבל 

  :השיקולים הבאיםמ,  לבית קמהלטובת הסדרת כביש הגישה 
  

התנועה בצומת עמוסה מאוד והרכבים הרבים סביב התחנה חוסמים את הגישה ואת שדה הראייה לרכבים  -
  . הנכנסים ויוצאים מבית קמה

 . המועצה וכל הסעות הילדים עוברת דרכובבית קמה נמצא כידוע בית הספר של -
 

  . בית קמה התבקשו להשתתף במימון הכביש מתקציבי הפיתוח שלהם     
  

  ?מה עם בעלי העסקים : מוטי
  

העסקים אחראים על מה שקורה בתוך המתחם ופועלים בלחץ שלנו "  כביש ללא אבא"בהגדרת כביש הגישה הוא : סיגל
  . תחםלהסדרת החנייה והכבישים בתוך המ

  
  ?איך מתבצעת הבחירה במה משקיעים : סיני
  

 ובדרך זאת מתבצע היכולת לגייס כספים לביצוע פרויקטים הצוות המקצועי בוחן את הצרכים ואת היכולת :סיגל
  .עדוף הפרויקטית
  

  .יבהיר את השיקוליםאבל מאד מבקש שאופן ההצגה , ן והחשיבותיאין לי ויכוח למהות העני: סיני
  

 בעיה לקבל את .כך יוכל כל ישוב לדעת מדוע נבחר פרויקט אחד על פני אחר קריטריונים שקופים ליצורמבקש : טובי
  . יקבל  יותר מכולם" שצועק"בדרך זאת יכול להיות מצב שישוב .  ללא פירוט השיקוליםדעתו של הצוות המקצועי

  
מציעה לקיים דיון נפרד .  לא מהישובלה מהמועצה עצורךוהסה לנגב ומשרת את בית הספר הצומת היא הכני: סיגל

   .בהקשר זהקביעת קריטריונים ותפקיד המליאה  בשאלת 
  

  .ביצוע פרויקט כביש הגישה לבית קמה מתוך תקציב הפיתוח שהתקבל ממשרד הפנים ובהשתתפות הישוב: החלטה
  1 -נמנע, 10 –בעד : התקבלה ההחלטה 

  
 ומחלוקת תקציב 2008וב להפרדת תקציב הפיתוח עד וכולל חלוקת תקציב בהתאם לבקשת היש – 1111ר "סגירת תב

ובהתאם לאישור ראש המועצה לתשלום בגין היטל הביוב מתוך תקציב ,  עקב הקמתה של האגודה הקהילתית2009
  .ר חדש"ר הקיים ופתיחת תב"י סגירת התב"הפתרון החשבונאי הינו ע, הפיתוח

  
לכן , הם צריכים לשלם למועצה את חלקו של הקיבוץ בגין היטל הביוב, ה שניםבית קמה חסכו את התקציב במשך כמ

   . שבה הוקמה האגודה הקהילתית היתרה הצבורה תעבור להיטל הביוב2008עד 
  

  1111ר " וסגירת תב1227, 1121אישור התברים : החלטה
  

  ההחלטה התקבלה פה אחד
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  : הליך האסטרטגי  דיון והחלטה בהצעה לת– 3לסעיף 

  
  . מוצג החומר על התהליך לחברי המליאה והצורך בתהליך אסטרטגי

  
 זוהר הוא תושב המועצה .את המועצה בהכנת התוכניתנבחרה ללוות , עוץ ארגונייחברה לי, "קפיטלי הי"ל "  מנכ-זוהר 

   .שהעביר לאחרונה את פעילותו העסקית לקיבוץ שובל
  

 מסודרתהקניית תרבות ארגונית צריך להשקיע גם במתן כלים לועדים בכל הקשור לשמברך על התהליך וחושב : טל
  .של ניהול דיונים וקבלת החלטות בעיקר במושבים

  
בהתאם לאותם ( מבקש שהתהליך יהיה בנוי ומונחה.  מאוד נכונה מהישוביםשההחלטה להתחיל חושב : ניר

תו צריך לדע. וכך תאום הציפיות יהיה טוב יותר,  יותר רחבמכנה משותףנים וליצור סיכו בכדי לצמצם –) קריטריונים
  .לעבוד עם הנהגת הישובים

  
הרחב של התהליך המשמעותי . להרחיב את הדיון בישוביםמועצה צריכה להתדיין עם הנהגה נבחרת אבל צריך : סיני

   .שותפות הוא אינטרס שלנו
  

המון ישובים נמצאים בתוך תהליך שהמבנה הארגוני ,  השאלהשל אינטגרציה היאהנושא . הכיוון נכון חשוב וראוי: איתי
  .גם כלל שהוא מספיק משמעותי) ישוב( מהפרט האתגר הוא ליצור. של הישוב משתנה ואף אחד לא יודע את הכיוון

  
צריך למצוא את הדרכים לשתף מעגלים , בתהליך אל מול תהליך סדור מול ההנהגות במטוטלת של השותפות: טובי

  . ל תושביםנוספים ש
  

 לאוכלוסייה האוכלוסייה שתתחלף לא זהה.שונה שבו המרחב הכפרי מחליף פניםהמועצה הולכת לתקופה : יאיר
  . משתנההמטרות ולהימנע מלאפשר קבלת החלטות במציאות מציע לקבוע מלמעלה את , החדשה

  
במסגרת . יבה אסטרטגית פנימית אנו מקווים שניהול התהליך בדרך הזו יהווה גם זרז בחלק מהישובים לחש: סיגל

ישוב לנהל את התהליך צריך לאפשר את הגמישות ל, אך, לחשיבהמסגרת ולתת כלים התהליך ייעשה גם מאמץ  
  .בדרכו

  
הזהות , הסתכלות על הישוב,  מהתושב למועצה ופעם שניה מהישוב עצמו" מלמטה למעלה"האתגר היה תהליך : זוהר

חלק מהתהליך ,  ועל כןצריך לייצר תהליך שהוא גם אפקטיביברור ש. תמועצתינית המתחברת לתוכשובית יוהאמירה הי
 לעורר  מתבצעת חשיבה על הדרךבנוסף ).מסגרת מאוד ברוריםהומבנה ( הממקדות את החשיבה שאלותל יכלול מענה

  .ושותפות רחבהתהודה פנים יישובית 
  

  מליאת המועצה מברכת על התהליך
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   הדיון נדחה למליאה הבאה: הצגה ודיון בממצאי סקר התושבים – 4לסעיף 
  

  הדיון נדחה למליאה הבאה:  דיון הנחות ארנונה – 5לסעיף 
  

  : חברה כלכלית עידן הנגב – אישור חברי דירקטוריון – 6לסעיף 
  

  :אישור חברי הדירקטוריון לחברה הכלכלית: החלטה
  עצה ראש המו–סיגן מורן  -
 ל החברה הכלכלית" מנכ–דרור קרואני  -
 ל"שתהיה גם גזברית החכ,  גזברית המועצה–קר 'ריצ-נועה לוין -
 . נענה לבקשה, יהיה לו המון מה לתרום, חבר כנסת ומילא המון תפקידים בחייו,  שר–שמוליק אביטל  -

  
  ההחלטה אושרה פה אחד

  
                         

  
  
  

  :רשמה   
  הדרה גורפינקל                    

  
  
  
  

  
  
  

          
                    

  


