
 

 

 10/6/01פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  4101/6מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג דביר - גיל בנימין  
 נבטים תנציג - אביגיל יוסף  
  כרמיםנציגת  - תמר מילשטיין  
 נציג תדהר - איציק אבוטבול  
 ברושנציג  - גיא חדידה  

 חצריםנציג  - הדר רון 
 נציג להב - רז קדמון
 נציג משמר הנגב - סיני פסל

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציג שובל - טובי שור

 
 

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ  נעדרים:
 נציג תאשור - מאיר עזרן

 נציג גבעות בר - אילן קציר  
  

 
 מנהל יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני משתתפים:

 של המועצה משפטית ץיוע - צביקי גבר  
 מזכירת המועצה  - ה גורפינקלהדר  
 גזברית -נועה לוין ריצ'קר  
 תקציבאית המועצה - אביטלנטע לי   
   
   

  אין מתנגדים.  –מאושר פה אחד  – 5/01 אישור פרוטוקול :  0לסעיף 
 

 דיווחים : : 4לסעיף 
 

  את הקמת מפעל מיון בדודאים נקדיש בסוף יוני תתקיים מליאה נוספת מיוחדת בנוגע למכרז
הזמן ללימוד המכרז ונביא את השינויים המוצעים ביחס למכרז המקורי ועליהם נבקש את 

 החלטת המליאה.

  

  תוך כדי ההתלבטות הסתבר שיש מסלול  –הדיון בנוגע להשתתפות הקשישים במרכזי היום
לקשישים משודרגים אחר שהוא שונה ממה שהוצע למליאה. יצא קול קורא של מועדונים 

ם לרוח המועדונים ולאופן ההפעלה. קיימנו פגישה משותפת של הנהלת המועצה שמאוד מתאי
עם הנהלת העמותה למען הקשיש. שתי ההנהלות קיבלו את ההחלטה פה אחד שנכון ללכת 
למסלול של המועדונים המשודרגים ונראה שיש מסלול נכון לקשישים. תהיה עליה בעלות 

 ההשתתפות אבל היא תהיה מתונה והדרגתית.
 

 



 

 

 

  ההתנהלות היום יומית מורכבת. סודה סטריים פתחו את קו הייצור  –ועדת גבולות רהט
רבים מהם מרהט. החזון מתחיל להתממש. ראש העיר  , עובדים 051גייסו  , הראשון שלהם

לזה המועצה מסרבת מחשש לפגיעה  –לרהט של עידן הנגב של רהט דורש את העברת השטח 
ל רהט נשמרים גם במכונת הנוכחית, ולמרות שזה היה בהתפתחות עידן הנגב. האינטרסים ש

שנה, המועצה סבורה שהשתנו התנאים ונכון לבחון מחדש את הדברים  05ההסכם לפני 
 כשהדבר היחיד שאמור לעניין את השותפים זה טובת עידן הנגב.

 

 :דיווח, דיון וקבלת החלטה על עדכון תקציב מבואות הנגב – 4לסעיף 
 

מבואות הנגב מר אלי פרץ. ניהל את בית הספר התיכון במרחבים נמצא כרגע בחרנו מנהל חדש ל
 בית הספר "תרבות" במקסיקו.  מסיים שלוש שנות ניהול של בשליחות ו

 
שלי בקריירה ברמה האישית, מבחינתי האירוע במבואות הנגב הוא החמור ביותר שקרה  -סיגל 

לחשיבה מאוד מעמיקה של דרך הניהול עם  . מדובר על כשל רב מערכתי שחייב את המועצהבמועצה
 מאוד משמעותי.מערכתי בתי הספר ולחשבון נפש 
לבית הספר יש מסגרת תקציב + תוכניות  –מנוהל בדרך של ניהול אוטונומי  –בית ספר מבואות הנגב 

עבודה ולבית הספר יש את האוטונומיה לנהל. בית הספר בבעלות המועצה סדר גודל של תקציב ביה"ס 
 מתוכו שכר. 55% -מיליון כ 55

 כלומר יש מערכת מאוד מורכבת שבית הספר מתמחה בהם גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות.
 בגדול, שני דברים יצרו את הגרעון של מבאות הנגב השנה:

 ירידה דרמטית בהכנסות ממשרד החינוך )ירידת פרופיל בית הספר, ירידה במוחזקות וכו'(  -

 בהוצאות האחרותעליה בהוצאות השכר ו -

 
 והסברמצגת  –נועה 

 
האם יש סעיף רזרבה שהוא אמור לכסות מקרים של חריגה? האם הדברים מועברים גם לבתי  –גילי 

 הספר האחרים?
נמצא בתוך מסגרת תקציב בית תקציב המועצה השוטף לא בנוי עם בצ"מ וגם אם כן הוא היה  –סיגל 
שהשכר שם לא משולם על ידי המועצה ולכן ההתנהלות ן . לגבי בתי הספר היסודיים חשוב להביהספר

 היא שונה ופשוטה הרבה יותר.
מיליון. אנחנו עדין לא אמרנו שום דבר על  5.5לא מרגישה שיש כאן קטסטרופה. גרעון של  –תמר 

חינוך. חינוך הוא דבר הפסדי. מערכת חינוכית רווחית אומר שלא נעשה מספיק. ביה"ס טוב לאורך 
יבות של השקעה תקציבית נרחבת. ואת זה אני מאוד רוצה לשמר. ולכן חשוב לי לבקש השנים מהס

וכלן לדעתי אין שלא נאבד את המהות שזה מרכז חינוכי ייחודי שטובי המורים מלמדים בו. 
קטסטרופה. רוצה לתת קרדיט לבית הספר להחזיר לו את ניהול התקציב סה"כ הרווחנו המון בשנים 

חרונה. מבקשת לשאול מהו האחוז של ההוצאות שהמועצה משקיעה בבית הספר? הללו כולל בשנה הא
 ואיך שומרים על האיכות?

ההחלטה שצריך לקבל היא מה עושים עם הגרעון? ולכן להבנתי מה שתמר אומרת שאת הגרעון  –סיגל 
 לא צריך להפיל על בית הספר.

פס את בית הספר ולמצוא מימון ניהול הוא ניהול ולכן חולק על תמר. חושב שצריך לא -הדר  
ממקורות המועצה ולא למשוך גרעון אבל מודה שלא הייתי רוצה בשנה הבאה לעמוד באותו מקום 
ובגרעון. אחת מהמסקנות שאני מבקש שכל בתי הספר יפנו בהם הפתרון של בתי הספר האחרים. 

 . ושכולם יהיו תחת פיקוח הגזברית



 

 

 
 
 
 

לא נשלט ולא מבוקר. אנחנו לא מדברים על בית הספר כרגע זה גרעון  7.5 –זאת קטסטרופה  –סיני 
ועל התמיכה של המועצה בבית הספר. לא יכול להיות שתהיה נתינה בלי בקרה. חינוך זה לא אנטי תזה 

לניהול. ולכן יש כשל ניהולי שאנחנו צריכים לדעת איך לנהל אותו ואיך לממן אותו. צריך לפתוח את 
התקציבים האחרים ומהן החלופות. הדיון צריך להיות רציונאלי ולא השנה ולכן צריך לראות מהם 

 אמוציונאלי. 
מסכים עם סיני גם לגבי ההיקף החריגה. בנוסף הועברה תמיכה רצינית לבית הספר על ידי  –דורון 

המועצה ולכן מדובר על חריגה רצינית. לגבי הגישה החינוכית צריך שזה יגיע לשולחן הזה ונראה מה 
. גם אני נוטה לרצות להסכים על המהלך של לישר קו ולתת לבית הספר להמשיך ולהתנהל. מתקצבים

 מבקש לא לשכוח שגם למנהל החדש יש להכיל את הבקרות הללו. 
תה טובה וניתן להבין ממנה היכן הדברים עומדים. מאוד מסתייג ממה שאמרה יהמצגת הי –טובי 

מנהל החדש ולבית הספר יש לתת בתחילת שנה תמר למרות שאני מסכים עם השורה התחתונה. ל
יש לנו נטייה בגלל שאנחנו מתייחסים לזה כקטסטרופה להילחם את  –הבאה דף חלק. הדבר השני 

המלחמה הקודמת ואז להטיל בקרות מאוד מאוד רבות ולשכוח שהמנהל הבא יכול להתנהל כמו 
טסטרופה אבל לזכור שבסך הכל שצריך וזה רק יגביל את הפעולות שלו. ולכן צריך להתייחס כק

)המועצה לא צריכה לנהל את בית  . צריך לתקן את הבקרה אבל לא מעבר לזהנכוןאוטונומיה היא דבר 
הדיכוטומיה בין ניהול לחינוך לא טובה. חינוך לא בא על חשבון ניהול ולא ניהול על חשבון  .הספר(
 חינוך. 

 
מועצה. המתח הזה הוא נכון וחייב להישמר. גם הדיון מבטא גם את הדיונים שהתקיימו ב –סיגל 

 שמאפשר . תקציב בתי הספר שלנו בבסיס הוא תקציב מכובד החינוך צריך להתנהל במסגרת תקציבית
. מה שקרה השנה לא היה צריך לקרות. אנחנו נמצאים בסיומו של "להגשים חלומותמעבר לשוטף גם "

ת השנה הבאה. יש את מסגרת השעות שכרגע היא תהליך. יהודה ביחד עם מנהלי החטיבות מכינים א
בסדר גמור. יש לחץ בבית הספר של המורים. חלק מהצעדים הם לא פשוטים אבל אין לנו ברירה. יש 

. על פי תכנון השעות בית הספר יעמוד 011%הנחיה של משרד החינוך על איסור העסקת מורים מעל 
. לגבי הסעות ילדי הסעות ילדי החוץ ונעל"ה  הם הבעייתים כרגע בתכנון שעות התקן. שני הסעיפים 

חוץ שסבסדו עד היום באופן משמעותי מתקציב בית הספר, ישנה החלטה להעלות את השתתפות 
ההורים החל מהשנה הבאה. תקציב נעל"ה ינותח וייבחן לעומק ואם תהיה בעיה, הנושא יבוא לדיון 

  ת ילדי נעל"ה.במליאה כיוון שאנו רואים ערך חינוכי וערכי בקליט
 

באוגוסט יתבצע עדכון תקציב. מבקשת שהמליאה תמנה את גזברית המועצה למצוא  –הצעת החלטה 
תוך שאיפה להגיע למצב שבתשע"ה יצליח )תקציבי הרזרבה, הלוואה.. ( מקור תקציבי למימון הגרעון 

 בית הספר להתאזן ואם לא יגיע הנושא לדיון נוסף.    
  

 
את הצעת ההחלטה למימון הגרעון ממקורות המועצה לפי הצעת גזברית המועצה המליאה מאשרת 

 ההצעה מאושרת פה אחד אין מתנגדים  –שתובא להחלטת המליאה בעדכון התקציב 
 

למועצה ולוועדים המקומיים תאשור  4105, אישור בקשה חריגה 4105אישור צו המיסים  – 3לסעיף 
 :וגבעות בר

 
הצגת צו  –ה מטעם חברת מגע"ר( ועודד מצרי )עו"ד חברת מגע"ר( אדית )מנהלת מחלקת הגבי
 .מצורף חומר  –המיסים והבקשה החריגה 



 

 

 
 
 

 -5105 צו מיסים
 , ע"פ נוסחה שפורסמה ע"י משרד הפנים.5105לשנת  1.55%תעריפי הארנונה הועלו בשיעור של 

 .5105צו המיסים כולל שינויים לבקשה חריגה 
 

 -5105 חריגה ועדים מקומיים בקשה
מאחר ונכון להיום טרם התקבלה תשובת השרים לבקשות שהוגשו בגין ועדים מקומיים גבעות בר 

(, וכן הטלת ארנונה ראשונה לוועד מקומי תאשור 5105ש"ח למ"ר מגורים לשנת  01-)העלאת תעריף ל
ידה ותתקבל תשובה ש"ח למ"ר מגורים(, המליאה מתבקשת לאשר אישור מותנה, כך שבמ 01)

 .שוב שלילית, נוכל להגיש את הבקשה
 
 

 -בקשה חריגה מועצה
 הכולל:אך טרם אושרה,  5102 -שהוגשה ב לבקשה החריגה אישור מותנה-חלק ראשון

ן הנגב" ארש טרם אושר ע"י משרד סיווג ותעריף לאזור תעסוקה "עידהוספת סיום טיפול ב .0
 ש"ח למ"ר. 55.57בתעריף  בנקיםקרקע תפוסה המשמשת הוספת סיווג  -הפנים

 5105-5107לשנים  5.5%לתעריף אחד אשר לא אושרה לו תוספת עליית  5%אישור תוספת של  .5
 ש"ח למ"ר. 86.86בתעריף של  בית תוכנה הפועל כעסק -ע"י משרד הפנים

 . ש"ח למ"ר 1.75בתעריף של  וולטאיים-סיווג חדש למתקנים פוטוהוספת אישור  .7
 

 פארק חצרים:אזור הוספת אישור  -חלק שני
הוספת אזור נפרד לפארק חצרים, אזור משותף לעיריית באר שבע ולבני שמעון אשר עתיד לקום 

בתחום המועצה. על מנת להיערך מבעוד מועד, המליאה מתבקשת לאשר הוספת האזור בתעריפים 
 המפורטים להלן:

 ש"ח
 למ"ר

 מספר תת סווג
 תת
 סווג

 מספר סווג ראשי
סווג 
 ראשי

 511 מלאכה   

לרבות מוסכים,  בניין המשמש למלאכה 88.55
את הפארק המוטורי ו/או את פארק  המשמש
 חצרים.

4410   

שאינו לרבות מוסכים,  בניין המשמש למלאכה 85.65
את הפארק המוטורי ו/או את פארק  משמש

 מ"ר ראשונים. 511 -חצרים, ל

4414   

שאינו ם, לרבות מוסכי בניין המשמש למלאכה 000.58
את הפארק המוטורי ו/או את פארק  משמש

מ"ר  511חצרים, לכל מ"ר נוסף מעל 
 הראשונים.

4413   

 701 בתי מלון   

בתי מלון לרבות אורחן ו/או בית הארכה ו/או  65.88
 לינה כפרית

5700   

רותים ימשרדים ש   
 ומסחר

721 

בניין המשמש למסחר ו/או שירותים ולכל  055.75
א פורטה לעיל, לרבות מזנון ו/או מטרה של

מרכול ו/או כיתות הדרכה ושאו אולמות 
את הפארק המוטורי ו/או  המשמשתצוגה, 

 פארק חצרים

5720   



 

 

 ש"ח
 למ"ר

 מספר תת סווג
 תת
 סווג

 מספר סווג ראשי
סווג 
 ראשי

בניין המשמש למסחר ו/או שירותים ולכל  525.72
מטרה שלא פורטה לעיל, לרבות מזנון ו/או 

מרכול ו/או כיתות הדרכה ושאו אולמות 
הפארק המוטורי  את שאינו משמשתצוגה, 

 ו/או פארק חצרים

5725   

בניין המשמש כמשרד, לרבות מבנים לפיקוח  010.28
את הפארק המוטורי ו/או  המשמשושליטה, 

 פארק חצרים

5727   

בניין המשמש כמשרד, לרבות מבנים לפיקוח  051.55
את הפארק המוטורי  שאינו משמשושליטה, 

 ו/או פארק חצרים

5722   

 211 תעשיה   

בניין המשמש לתעשייה, לרבות מבנים  28.00
את המשמש המשמשים להשבחת מטוסים, 

 הפארק המוטורי ו/או פארק חצרים

5210   

בניין המשמש לתעשייה, לרבות מבנים  85.68
שאינו משמש המשמשים להשבחת מטוסים, 

-את הפארק המוטורי ו/או פארק חצרים, ל
 מ"ר הראשונים  511

5215 
 

  

יין המשמש לתעשייה, לרבות מבנים בנ 000.58
שאינו משמש המשמשים להשבחת מטוסים, 

את הפארק המוטורי ו/או פארק חצרים, לכל 
 מ"ר הראשונים 511-מ"ר נוסף מעל ה

5217   

 511 קרקע תפוסה   
קרקע תפוסה לכל השימושים, למעט קרקע  0.26

תפוסה המשמשת בתי מלון ו/או משרדים 
 שירותים ומסחר

5510   

קרקע תפוסה המשמשת בתי מלון ו/או  05.57
 משרדים שירותים ומסחר

5515   

קרקע תפוסה המשמשת למסלולים סלולים  5.18
 מכל סוג שהוא

5517   

 811 נכסים שונים   
מ"ר  7,111-יציעים מכל סוג שהוא, ל 22.80

 הראשונים
5810   

יציעים מכל סוג שהוא, לכל מ"ר נוסף מעל  78.88
 מ"ר 8,111"ר ועד מ 7,111

5815   

יציעים מכל סוג שהוא, לכל מ"ר נוסף מעל  77.25
 מ"ר 8,111

5817   

  
 מתבקשת לאשר:המליאה 

, אשר בעות בר ותאשורלוועדים המקומיים ג 4105אישור מותנה להגשת בקשה חריגה לשנת  -
 טרם אושרו ע"י השרים

 אושרה ע"י השרים, אשר טרם 4101אישור מותנה לבקשה חריגה שהוגשה בשנת  -

 לפארק חצריםלהוספת אזור בצו המיסים  4105אישור בקשה חריגה  -

  4105שנת צו המיסים ל -
 

 המליאה מאשרת פה אחד אין מתנגדים
 



 

 

 
 
 

 : 4105הצעת הועדה המקצועית לתבחינים לתמיכות אישור  – 1לסעיף  
 

 הסוקרת את נושא התמיכות במועצה, דרישות החוק ויישומם במועצ -נועה  

 
אין  -פה אחד על פי המסמך המצורף  4105התבחינים לתמיכות לשנת המליאה מאשרת את 

 מתנגדים 
 

 : 4101אישור המלצת הועדה המקצועית למתן תמיכות לשנת  – 5לסעיף 
 

פרוטוקול הועדה המקצועית לאור התבחינים ממליצה הועדה המקצועית לתמוך בגופים בהתאם ל
 תלענייני תמיכו

  
 תמר יוצאת מהדיון ולא לוקחת בו חלק

 
 לתרבות ושימור מורשת יהדות קוצ'ין מבקש שיציגו בפני המליאה את פעילות העמותה  –סיני 

 
 הנושא יובא לדיון –סיגל 

  
 האם ניתן לתמוך גם באגודות ולא רק בעמותות? -רז  

 
 הנושא ייבדק ונשיב למליאה –צביקי 

 

 
לפי המלצת  4101עדה המקצועית למתן תמיכות לשנת המלצת הוהמליאה מאשרת את 

 פה אחד אין מתנגדים 4/1/01הועדה המקצועית בהתאם לפרוטוקול מיום 
 

 , משמר הנגב, גבעות בר ועדים מקומיים: דביר, להב, חצרים, כרמים 4101אישור תקציבי  -6לסעיף 
 ושומריה

 
ל תזכורת של . בנוסף ישלח מייהמועצהסיגל מבקשת מנציגי המליאה לפעול להגשת התקציב למליאת 

 לוועדים. גזברית המועצה
 

המליאה מאשרת את תקציבי הוועדים המקומיים: דביר, להב, חצרים, כרמים, משמר הנגב, גבעות 
 המליאה מאשרת פה אחד את התקציבים אין מתנגדים –בר ושומריה 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 אישור תברים: – 7 לסעיף
 

 551ה של מעון יום מהתמ"ת, להשלמת המעון הישוב צריך להביא עוד כ להב נכנסים לפרויקט בני
אש"ח. מעבר לכך לישוב עוד יש להסדיר מספר פרויקטים בתוך הישוב כגון מדרכות לשכונת 

הקשישים ומלתחות בבריכה. על מנת לאפשר כל זאת הנה ולא להפסיד את כספי המעון מהתמ"ת. 
שוב על חשבו חלוקה עתידית לתקציבי הפיתוח של הישוב ברצוננו לאשר הקדמת תקציבי פיתוח לי

 מכל מקור שיוגדר.
 

פה אחד ₪   351,111המליאה מאשרת את הבקשה החריגה של להב להקדמת תקציבי פיתוח על סך 
 אין מתנגדים

גבעות בר נמצאים במצוקה תקציבית קשה, לאחר ישיבה איתם ובמחשבה משותפת  -בקשה חריגה  
עות בר להמיר תקציבי פיתוח בתמיכה במנה. כלומר תקציב פיתוח שמומר ההצעה היא בשם גב

 לתקציב שוטף. 
  

על סך לתקציב השוטף תקציבי פיתוח  להמרת גבעות ברהמליאה מאשרת את הבקשה החריגה של 
 פה אחד אין מתנגדים₪   111051,

 

  ע"פ רשימת התברים המצורפת. 
 

 אין מתנגדים –פה אחד  ברי"םהמליאה מאשרת את הת  
 

   
   

 
  רשמה: הדרה גורפינקל       

 
 
 
 


