
 

 

 60/4/44פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  4644/4מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג דביר - גיל בנימין  
 בית קמהנציג  - דורון יונאי  
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
 נציג משמר הנגב - סיני פסל   
 נציגת שומריה - פאר הורוביץ  

 חצריםנציג  - הדר רון 
 להב נציג - רז קדמון

 נבטים תנציג - אביגיל יוסף
 

 נציגת כרמים - תמר מילשטיין נעדרים: 
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציג תאשור - מאיר עזרן  
 נציג ברוש - גיא חדידה  

 נציג שובל             -טובי שור            
 

 מנהל יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני משתתפים:
 של המועצה פטיתמש ץיוע - צביקי גבר  
 מבקרת המועצה  - נירית שרייבר  
 המועצה  נכ"ל מ - הדרה גורפינקל  
 גזברית -נועה לוין ריצ'קר  
 רו"ח  -  הילל  
 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים  - עידית אטינגר  

 מנכלית העמותה למען הקשיש - מיכל דלומי
 גזבר העמותה למען הקשיש -שני              ליאו

 
  אין מתנגדים.  –מאושר פה אחד  – 3/44 אישור פרוטוקול :  4סעיף ל
 

 דיווחים : : 4לסעיף 
 

 מנהל בית הספר הודיע על  – סיום עבודתו של אורי מלול כמנהל בית הספר מבואות הנגב
החלטתו שלא להמשיך בניהול בשנת הלימודים הבאה. אורי ימשיך לנהל את ביה"ס עד סוף 

אנו נצא בימים הקרובים  לקת החינוך את שנת הלימודים הבאהנהל מחהשנה ויכין בעזרת מ
יציב ואנו סמוכים ובטוחים בבית הספר יש צוות טוב ו .למכרז לאיתור מנהל/ת לבית הספר

 נכנסה לעבודה מנהלנית חדשה. שביה"ס יעבור בשלום גם את התחלופה הזו.
 ולהסבר מלא.במליאה הבאה אנחנו נביא את מבואות הנגב לדיון במליאה 

  

  שהוצע על ידי  המנגנון  .₪אלף  099העמיד הלוואה למדינה של  נדרשנו ל –הלוואה למדינה
כלומר ההלוואה מושתת על המקבילה להעמדת ההלוואה. היה עליית ארנונה  המדינה

 את הכסף למדינה.  ואנחנו מעביריםהתושבים 
למרות זאת. הנשוא יובא רים ארנונה למגו להעלות את לא החליטה בשנה שעברה  המועצה

                                                                               . 5902-לדיון שוב השנה  במסגרת אישור צו הארנונה ל



 

 

הצוות  .או לקחת הלוואהשל המועצה  מתוך הרזרבותעלנו לממן את ההלוואה  בשלב זה,
 על מקור המימון של ההלוואה המקצועי של המועצה יקבל החלטה

  

 בשבוע ₪  009,999השנה היה אמור להגיע למועצה מענק איזון בגובה של  – מענק האיזון
נטולת ן רשמי הפכנו לרשות 'שעבר קבלנו הודעה שגם מענק האיזון התבטל השנה ובאופ

 . 'מענק

 

  בעלות של מתבקש אישור המליאה לנסיעה של דרור, עדו ויעקב שמשון לתערוכה בברלין
 . מימון הנסיעה מתקציב חברת חשמל ירוק.₪  00,999

 
העלות מתוך חברת "חשמל ירוק" ₪  400666המליאה מאשרת את הנסיעה לתערוכה בעלות 

 פה אחד אין מתנגדיםהנסיעה מאושרת 

 
  :(ועדת ביקורת שובל )ערן0 חסיה ומוסהאישור  – 4לסעיף 

 

  ועדת הביקורת לקיבוץ שובלאישור  
 

 ועדת הביקורת של קיבוץ שובליאה מאשרת את המל
 

 :דיווח על ניהול הכספים של המועצה בתיקי השקעות – 3לסעיף 
 

  של  הם מהריבית  נהניתהמדובר על תקציבים שהם תקציבים "צבועים" החלק שהמועצה
 המהווים מקור בקרן עבודות פיתוח של המועצה.חים "האג

  הלל  –מציג 
 

 
 :דיווח ודיון על פעילות העמותה למען הקשיש – 4לסעיף  

 

 סקירה על פעילות העמותה 

 .הצגה ודיון על גובה ההשתתפות של הוותיקים במרכזי היום 
 

 העמותה "למציגה מיכל דלומי מנכ
 

. להגיד שהקשיש חוזר ואין לו שלקשיש יש משפחה שצריכה לדאוג לו התחשיב מבוסס על זה –ליאו 
 ה זה קיצוני. אנחנו מפסידים מכיוון שאנחנו לא מגיעים להסכמה כמה להעביר.עזר

 
יש את החלק שמחויב על ידי משרד הרווחה הקשישים לא רוצים לעבור את המבחן של  –סיגל 

הזכאות והנזקקות אבל אנחנו חייבים לעשות את המהלך הזה כי אם לא נעשה המרכזים יסגרו. החלק 
 ני מרכזים וזה בלי פרופורציה לכל שאר הקשישיםהמועצה מושקעת בש השני שמחצית מהשתתפות

 ולחלוטין בלי פרופורציה במה שקורה במועצות אחרות.
 
 

אנחנו מבקשים לדבר על העקרונות  )אנחנו חייבים לצמצם את הפערים( הרוח שעלתה בהנהלה 
 תה:יהי



 

 

 
 .תוכנית ארוכת טווח שתצמצם את הפערים במה שמקובל

  לנסות לפגוע בכמה שפחות באלו שכרגע מקבלים את השירות ולהחיל על החדשים
 

 -דיוןהנושא נפתח ל
, וזאת שוויוניתמסביר על הבעייתיות של בעלי המשקים החקלאים. אנחנו הלכנו בעבר לגבייה  -ליאו

 הייתה טעות. לדעתו צריך להעלות את רמת העצמאות של העמותה ופחות להסתמך על המועצה.
 הנהלה הייתה דילמה אם ללכת בפעם אחת או בצורה הדרגתי. ב

 ניין, אחד מיקסום הכנסות מהמדינה, והשנייה זה ההדרגתיות של החיוב.יש שני צדדים לע -סיגל
 לקשישיםהשתתפות המדינה, אבל את החיוב שביל לקבל את חושבת שצריך לעשות את המקסימום ב

ים במחלקת רווחה. להקל בגבייה ולהקשות בצד של לעשות מדורג. להפעיל מבחני זכאות שקיימ
 הזכאות מהמדינה.

 ובוודאי כל מצטרף חדש להחיל עליו את הכללים החדשים.
 

יה יאם ניתן מצד אחד למצות יותר כספים ומצד שני אנו מבינים שאי אפשר לבוא לאוכלוס -סיני
ת זה. זה מחזיר אותנו יש לנו את הדרך לעשות אש תשלום גבוה משמעותית למרותולדרוש ממנה 

 שאנו מחויבים בעיקר לשתי אוכלוסיות, הילדים והקשישים. -לשאלה העקרונית הערכית
אזי צריך למצוא את הדרך לעזור. יחד עם זאת גם  -ואנו כמועצה ערכית שדואגת לאוכלוסיות הללו

 לגבות.
 נדמה לי שנקודת המוצא שלנו היא זהה, עדיין ישנה בעיה. -סיגל

מהקשישים.  ה אוכלוסייה דומה לנו, ושם כן גוביםיש ב ,עירייה כמו נתיבות אות היאאחת הדוגמ
 וצריך למצוא דרך לצמצם את הפער. ועצה לכלל הרשויות הוא גדול מאודהפער בין המ

שרות שמקבלים על רמת ה)לאור הגדילה במספר הקשישים( לשמור המועצה לא תוכל בעתיד בנוסף, 
 .המדינה ותשלום של הקשישיםהיום הקשישים ללא עזרה מ

 יש אמצע ובמסגרת האמצע,  צריך להגדיר מספרית מה הגיוני ומה לא.
חושב שצריך להחליט על קווי קיצון. הכי חשוב שלא נפספס ושיהיו כאלו שלא יבואו בגלל  -הדר

 שנוכל לתחזק את מי שלא יכול לשלם כי אין לו. העלות.
ה מתאים לערב פסח. רוצה להזכיר שגם בחוגים העלנו את דיון כזה לקראת פסח זה מבורך, ז -פאר

 המחיר ועדיין יש המון משתתפים. כל שרות שהוא טוב יש לו שימוש.
מסכימה עם הדר ופאר. אבל מבקשת לומר שיש אנשים שמתקיימים רק מקצבה ולכן צריך  –אביגיל 

 לשמור על הקשישים שיהיה להם קשה.
שביל להבין את העניין לעומק. כרגע יש כאן נקודת הנחה שבה חושב שיש לעבור כברת דרך ב – גיל

בגביה צריך מאוד במשורה. זה שונה  משהו צריך לגבות. ולכן מדברים על הכמה ולא על אם בכלל.. 
 מאוכלוסיית הילדים. 

 
 ראוי שהנושא מובא עכשיו בשביל שנוכל לדון ולחשוב לפני שמגיעים לדיון התקציב –סיני 

להביא חלופות ראויות למדרוג ואיך זה צריך לראות. מבקש שהוועדה המקצועית  השלב הבא –רז 
 תביא חלופות לנושא כולל ועדות חריגים.

רוח הדברים שצריך לראות את כל הפעולות הנדרשות בשביל שנוכל למצות את זכויותינו  –סיגל 
 ישה מהקשישיםבכדי לקבל את הזכויות מהמדינה תהיה דר –מהמדינה. החלק השני זה האמצע 

הצעה מדרגית כמה המועצה משתתפת  –עלויות  –. והחלק השלישי לעמוד בבדיקת משרד הרווחה
 ולבנות תהליך מדורג של הדברים.

 הדיון יחזור להנהלת המועצה לדיון חדש ונחזיר למליאה ביוני להחלטה.
  

 
 



 

 

 
 
 

 :ואדית( ) מצטרף נתן קלימי מגע"רעל ידי  4643גבייה לשנת דו"ח הצגת  – 5לסעיף 

 

 5900דו"ח ביצוע גביית ארנונה לשנת  מוצגת מצגת. 

  עד הראשון  5902במסגרת ההחלטות החדשות של הממשלה יש לאשר את צו הארנונה לשנת
ביולי. בעבר את הצו המאושר נדרשה המועצה להעביר למשרד הפנים עד נובמבר, ההחלטה 

צעה לצו הארנונה בזמן הקרוב השנה הקדימה את המועד.  המשמעות היא שאנו נכין את הה
 ונביא אותה למליאה לפני יולי לאישור המליאה. 

 נתן )מנכ"ל מגע"ר( מציג את הדו"ח 

   .סיגל מבקשת להודות לצוות מגע"ר ולאדית העומדת בראשו 
 

 אישור תברים: – 0לסעיף 

 

  ע"פ רשימת התברים המצורפת 
 

 אין מתנגדים –אחד  פה המליאה מאשרת את התברי"ם  
 

   
   

 
  רשמה: הדרה גורפינקל       

 
 
 
 


