
  

  
  
  

  19/6/2011פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
   20117/' מס

  
  ראש המועצה  -  סיגל מורן     :נוכחים

  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    
  נציג משמר הנגב  -   סיני פסל    
  נציג שומריה  -  זבולון כלפה    
  נציג להב  -   ניר זמיר    
  נציג תאשור  -    טל זמיר    
  נציגת חצרים  -  בתיה דויטש    
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  נציג שובל  -  טובי שור    
  נציג דביר  -   יאיר לוין    

  
  נציג בית קמה  -  איתי זיידנברג   : נעדרים

  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג    
  נציג נבטים  -  נחמיה שחף    

  
  ר"מגע  -  נתן קלימי ואדית  :משתתפים
    חגית ורעיה     
  יועצת משפטית  -    דינה     
  ת המועצהגזברי  -  קר'ריצ-נועה לוין    
  מזכירת המועצה   -  הדרה גורפינקל    

  
  .  הפרוטוקול אושר פה אחד– 20116/אישור פרוטוקול     :1לסעיף 

  
  :דיווחים    :2לסעיף 

  .הועדה קיבלה את אישורו של הממונה על המחוז ומתקדמים לקראת אישור השר -
 . המועצה באינטרנטאתר נדאג לעדכון דרך , ברגע שנקבל את לוחות הזמנים

 . בימים הקרוביםלזוכה תצא נסגר המכרז והודעה –במועצהמעונות היום להפעלת ז רמכה -

. ז"פ הלו" עמתקדמיםמבחינת לוחות הזמנים .   מבנה הכיתות כבר גמור–בית הספר בגבעות בר  -
 .ת/ מכרז של משרד החינוך לבחירת מנהלתיים סבמחצית יולי י

נו להיות אחת הרשויות המתרגלות בתרגיל נבחר. תיקח חלק בתרגיל המועצה  - נקודת מפנה  -
 .הנוכחי ויש בכוונתנו להתייחס במלוא הרצינות לתרגיל

  
   :ר " חברת מגע–ח ביצוע "דו   :3לסעיף 

  .ר"י חברת מגע"מוצגים הנתונים ע    
  . ב המצגת"מצ    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

   :קריטריונים לסדרי עדיפויות למשרד החקלאות   : 4לסעיף 
                        מליאת המועצה אמורה , בהתאם להנחיות משרד החקלאות.  בישובים הוותיקיםשיקום תשתיות    

  הנהלת המועצה סברה שהייתה מעדיפה שלא . הנהלת המועצהבהתקיים דיון .  ישובים 3להמליץ על                         
   , כיוון שכך. אך זו הדרישה,  ההחלטה למשרד החקלאותלהחליט על סדר עדיפות אלא להשאיר את                        
  : ההנהלה קיבלה את המלצתה של ראש המועצה לתת עדיפות                         
   כאילו שיש ( לישובים שיגישו את כל החומר כנדרש ובקשותיהם יעמדו בקריטריונים של המשרד .א                        
  )להם סיכוי לעבור                            

   העדיפות תינתן לישובים שלא זכו בעשור האחרון לסיוע כלשהוא ,  מתוך אילו שיגישו כראוי.ב                        
  . בתשתיות מהמדינה                            

  
  . ותאשור דביר, להבההצעה היא להגיש את , ל"בהתאם לקריטריונים הנ                        
    .אך זכו לסיוע של המדינה בתשתיות בשנים האחרונות, נבטים הגישו גם הם את החומר כנדרש                        

    
   .חומר חלקי שלא ניתן להגשה כראוי ובמועד מאוחרבית קמה ומשמר הנגב הגישו                        

  
  המועצה והאפשרות תועברישוב יכול להגיש ערר על החלטת , פ הנוהל"ע    
  .לבית קמה ומשמר הנגב    

  
  : הצעת החלטה     
  . להב ודביר, תאשור: סיגל מבקשת את אישור המליאה להגשת שלושת הישובים     

  
  . אין מתנגדים–ההצעה מאושרת פה אחד 

  
  :ועדה לאיכות הסביבה    : 5לסעיף 

  
  :  וק אמור להיותפ ח" שהרכבה ערשותיתחובה הוועדה לאיכות הסביבה היא ועדה 

  -חברי הוועדה יהיו ) ב(      

  ;ארבע חברי מועצה) 1 (           
  ;עובד בכיר שהוא אחראי לתחום איכות הסביבה בעירייה) 2 (           
   את האחד תבחר המועצה בהתייעצות עם ארגונים ; שני נציגי ציבור שהם תושבי העיר) 3(            

  ובאין , כאמור ניינם בשמירת איכות הסביבה ואת האחר יבחרו ארגונים מקומייםשע                  
   תבחר המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר , ארגון מקומי                  
  ;ארגון ארצי                  

  . הסביבהלדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ונציג השר לאיכות) ג(     
   של התוספת בחוק ייצוג גופים ציבוריים '  גוף ציבורי בחלק א- " ארגון ארצי", בסעיף זה) ד (    

  .2002 -ג "התשס, )תיקוני חקיקה(שעניינם בשמירת איכות הסביבה           
  

י לגייס חבר ה ראש המועצה עימצ, לגייס את חברי המליאה לוועדה, שלא צלחו, לאחר ניסיונות רבים
נציגי ציבור ועובדי מועצה שיפעילו את הועדה החשובה הזו ויקדמו את הנושא בייתר שאת ,וועדה

אך לאחר שמוצו , פ החוק אמור להיות כראוי"ההרכבה ע, ש"פ חוות הדעת של היועמ"ע.  במועצה
 . עדיף שתפעל ועדה בהרכב שונה מאשר לא תפעל כלל, כל המאמצים לגייס חברים מתוך המליאה

, ר הועדה במועצה אזורית רמת נגב"וולקן אשר שימשה כיורעיה ' המועצה מציעה את דרראש 
רעיה משמשת גם . ר הועדה"לשמש כיו, ועברה עם משפחתה לפני מספר חודשים למשמר הנגב

ניסיונה והשכלתה של רעיה עשויים . המעבדה לשירות שדה ומתוך כך היא גם עובדת מועצהמנהלת 
מנהלת המחלקה , חגית ציוני, לצידה תשתמש כמזכירת הועדה. ועדה והתחום  בקידום ה רבותלסייע

  .המוניציפאלית במועצה אשר הגיעה אלינו לאחר שנים של עבודה במשרד להגנת הסביבה
  
  
  
  
  



  

  את ניסיונה ואת חזונה לתחום , ורעיה הציגה את עצמה, חגית הציגה מעט את מה שנעשה עד כה    
      . במסגרת פעילות הועדה     

  המליאה מאשרת את הצעת ראש המועצה למנות ועדה של נמציגי ציבור ועובדי : הצעת החלטה
  . ר הועדה"כיו, ר רעיה וולקן'מועצה ואת ד    

  
  . אין מתנגדים–ההצעה התקבלה פה אחד 

  
  : לתכנון ובניה אישור ועדת המשנה    :6לסעיף 

  בכדי שלא          . ר חתימת השר על צו ההקמהפ החוק ניתן למנות את הועדה רק לאח"סיגל מבהירה כי ע    
                          לעכב את תחילת העבודה מבקשת ראש המועצה את אישורה של המליאה להרכב המוצע אשר ייכנס   

  .                        לתוקפו רק לאחר חתימת הצו
      

  : ההרכב המוצע  -                        הצעת החלטה 
  .  פסלסיני,  דויטשבתיה,  כלפאזבולון,  קציראילן, איציק אבוטובול, ר" יו–  מורן סיגל    

  .                                     ההחלטה תיכנס לתוקף רק לאחר חתימת השר על הצו
     .  

  
  . אין מתנגדים –ההצעה מאושרת פה אחד 

  
  
  

  : שומריה וגבעות בר , כרמים, משמר הנגב, חצרים, להב,  דביר–אישור תקציב ועדים מקומיים    : 7לסעיף 
 לדביר 2011תקציבי עדכון מתבקש אישור המליאה לבנוסף . נעשית בדיקה של הסעיפים והתקציב

  . וחצרים
  

  –שומריה וגבעות בר , כרמים, משמר הנגב, חצרים, להב, התקציב של הישובים דביר
 . אין מתנגדיםמאושר פה אחד

 . אין מתנגדים מאושר פה אחד– לדביר וחצרים 2010ת עדכון תקציב לשנ

  
  :ם "אישור תברי   : 8לסעיף 

      
      

  הקמת מערכות צילום בשערי הישובים- 1062ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

   195,000 קרנות הרשות

       

195,000    

   65,000 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         

16,955    

       260,000 כ"סה

       51,000 הגדלה משרד הביטחון

   311,000  כ"סה

       

211,955  

        

178,873  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  

  מגרש ספורט בגבעות בר- 1251ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

       193,400 משרד הפנים

   126,600 נות הרשותקר

       

126,600    

       320,000 כ"סה

      טוטו ווינר 170,000 הגדלה מוסדות ותרומות

       26,600- הפחתה קרנות הרשות

   463,400  כ"סה

       

126,600    

     

   פיתוח שכונת הבנים משמר הנגב- 1257ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

          :ר חדש"תב

       1,710,000 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

       1,710,000 כ"סה

     

   דמי ניהול שכונת הבנים משמר הנגב- 1258ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :ר חדש"תב

       90,000 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

       90,000  כ"סה

     

  כז ספורט גבעות בר מ- 1256ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

          :מאושר עד כה

       640,000 קרנות הרשות

       640,000  כ"סה

      טוטו ווינר 3,024,120 הגדלה מוסדות ותרומות

       3,664,120 כ"סה

     

   גני ילדים בית קמה- 1233ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

          :המאושר עד כ

       622,363 משרד החינוך

   200,000 קרנות הרשות

       

200,000    

       822,363 כ"סה

       להקצבה המקורית11%תוספות  68,459 הגדלה משרד החינוך

   890,822 כ"סה

       

200,000  

        

532,334  

     

  אזור תעסוקה להבים- 1091ר "תב
הכנסות עד 

 כה

צאות עד הו
 כה

         :מאושר עד כה

   1,500,000 ת"משרד התמ

    

1,500,000    

       1,500,000 כ"סה

הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת 
     תשלומים מיזמים/דמי טיפול מנהלת 500,000 משלמים

   2,000,000  כ"סה

    

1,500,000  

     

1,080,523  

 

 

 

     



  

 

 נחת שדה תימן פיתוח מ- 1240ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

       300,000 משרד התחבורה

       300,000 מינהל מקרקעי ישראל

       600,000 כ"סה

 237,000  הגדלה משרד התחבורה

 עבור שיפוץ 100%השתתפות 
     המנחת

    -                   837,000 כ"סה

              

545  

     

  אחזקת מתקני ספורט- 934ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

          :מאושר עד כה

   119,300 העברה מתקציב רגיל

       

119,300    

   94,456 מוסדות ותרומות

         

94,456    

   1,481,956  קרנות הרשות

    

1,481,956    

   75,000 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         

75,000    

       1,770,712 כ"סה

     ריצוף באולם ספורט בשובל 112,000 הגדלה משרד הפנים

   1,882,712 כ"סה

    

1,770,712  

     

1,696,877  

     

 2011 דרך חיים - 1259ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

          :ר חדש"תב

     100%ות פתהשת 990,000 משרד התחבורה

       990,000 כ"סה

  
  
  

  : דרך חיים – 1259ר "תב
  . מבקש לתת עדיפות לתחנות הסעה בישובים: ניר
  

   :ר בית הספר למגמת רדיו"תב
כספים לפרויקט או לחילופין אם לא יצלח ניסיון הגיוס תתבצע לבית הספר פריסה גיוס ר מותנה ב" אישור התב–נועה 

  . ים שנ3 - לשל החזר ההשקעה 
  

  . אין מתנגדים–פה אחד ם אושרו "התברי
  
  
  

  :  רשמה                  
  הדרה גורפינקל                   

  
  


