
 

 

 05/07/15פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  2015/07מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 תאשורנציג  - ערן אדמתי  
 נציג משמר הנגב - סיני פסל  

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 נציגת כרמים - תמר מילשטיין

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 נציג להב - רז קדמון

 ת ברנציג גבעו - אילן קציר  
 נציג חצרים -  עופר רימון

 נציג שובל - טובי שור
 
 
 

 נציג ברוש - גיא חדידה : נעדרים
 נציג דביר - גיל בנימין

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ
 

 יועמ"ש - צביקי גברעו"ד  משתתפים:
 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל  
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 מבקרת - נירית שרייבר  
 מזכירת הביטחון ומנהלת המוקד - אל סבח בת  
 חכ"ל - ווניאדרור קר  
 דודאים - עדו רובינשטיין  
 מים וביוב - ניצן דואניס  
 חכ"למנהל פרויקטים  - שגיא צייגר  
   

 
 דיווחים: : 1לסעיף 

 

 חצרים כנציג  הדר רוןבמקום  עופר רימוןמברכת את הצטרפות  –החלפת נציגי מליאה– 
בוועדת המשנה  הדרגם יחליף את  עופר . מאחלת לו הצלחה רבה כיו"ר חצריםמודה להדר ו

  .לתכנון ובנייה

 
 .ערן אדמתי ועופר רימון לחברים בוועדת מכרזים -מינוי חברי וועדת מכרזים 

 
 .המליאה מאשרת את ערן ועופר כחברי וועדת מכרזים פה אחד אין מתנגדים

 
 

 

 

 



 

 

 וגע למע"מ דודאיםפסק הדין של בית המשפט העליון בנ –  
בעתירה שהגישה במדינה בסוף  השבוע שעבר התקבל פסק הדין של בית המשפט העליון 

בעניין מעמדו של אתר דודאים כעוסק. לצערנו, בית המשפט קיבל את עמדת המדינה במלואה 
ופסק שמעמדו של דודאים יהיה עוסק מהיום שבו פסק על כך מנהל מע"מ.  הפסיקה ללא 

ה ואכזבה אותנו שכן מהיום בו זכינו בעתירה בבית המשפט המחוזי נאסר עלינו ספק הפתיע
להוציא חשבוניות ולגבות את המע"מ מלקוחותינו. יחד עם זאת, חשוב לזכור שלאורך כל 

הדרך עדכנו את כל הלקוחות במצב ובכל ההסכמים שלנו מצויין במפורש שככל שיחול מע"מ 
ו נפגשים עם עורכי הדין בכדי להבין לעומק את משמעות הם יחויבו לשלם אותו. השבוע אנחנ

 הפסיקה ואת השלבים הבאים ונערך בהתאם.
 

 2016כנראה שנצטרך להביא בחשבון את הנושא בתוך תקציב  –סיני 
 

 2015לשנת  אישור תקציב הוועד המקומי דביר : 2 לסעיף
   

 אישור תקציב ועדים מקומיים

 05/07/15מליאה 

 מקורי  2015תקציב   ועד מקומי  

  920,649                         דביר  
 
 
 

 מציגה את תקציב הישוב כולל הסבר על תקציב וועד מקומי. –נועה 
 
 

 .פה אחד אין מתנגדים תקציב וועד מקומי דבירהמליאה מאשרת את 
 

 6/15אישור פרוטוקול  : 3 לסעיף
 
 
 

 פה אחד אין מתנגדים. 156/פרוטוקול המליאה מאשרת את 
 
 

 נירית מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור – דו"ח תלונות הציבור : 4 לסעיף
 

תלונות עיקרם מטבע  20. סה"כ התקבלו 2014-2015דו"ח תלונות הציבור לשנת  מציגה את נירית
לתלונה רק  במצגת בוצעה הבחנה בין פנייה לתלונה: פנייה הופכת הדברים בנושאים המוניציפליים.

 אחרי שטופלה כפנייה באמצעות המוקד או המחלקות ולא קיבלה טיפול מספק.  
 ו"ח השנתי נשלח לכלל חברי המליאה ומפורסם במלואו באתר המועצה.הד

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 ונירית מציגות מנהלת המוקד בת אל - דיווח על פעילות המוקד :5 לסעיף
 

ומחצית  2014שעות. הוצגו נתוני פניות לשנת  24 במשך 9967ניתן הסבר על אופן פעולת המוקד ב *
 –בפילוח של ישובים ונושאים. המוקד הופך להיות גורם משמעותי בטיפול המועצה בפניות  2015

היתרון בפנייה למוקד מול פנייה למחלקות הוא בכך שכל פנייה מתועדת וניתן לעקוב אחרי אופן 
 הטיפול.

עיקרם בנושא בע"ח משוטטים ותברואה והדברה. המוקד פותח  2014פניות בשנת  750 -סה"כ הגיעו כ
 תלונה מוודא טיפול ולבסוף סוגר את הפנייה מול התושב.

 
מברך על הדיווח ומבקש לראות דו"ח לכל אחד מהישובים אחת לתקופה בכדי שהישוב ידע על  –ערן 

 מה עיקרי הפניות.
 האם מעלים את רמת הטיפול לפי כמות הפניות? –תמר 

זה תלוי במה. כאשר יש פניות שבהם יש אפשרות מגבירים לא תמיד. החלק של המוקד להתריע  –ל סיג
 כאשר יש פניות פתוחות הרבה זמן.

 רוב הכלבים הם כלבים עם בעלים האם ניתן להגביר אכיפה? –אילן 
פי  המדיניות היא לדרוש שהכלבים לא יפריעו למרחב הציבורי והמחלקות מונחות לפעול על –סיגל 

 החוק. 
 האם יש בדיקת שביעות רצון מטיפול הפנייה? –תמר 
 ניתן יהיה לחזור לפונים ולשאול איך היה הטיפול. –סיגל 

משך הזמן האפשרות לקבל מידע לגבי הוא יישם בפעילות המוקד עוד פרמטר שאנחנו רוצים ל –נירית 
 של הטיפול. 

 
חומר בנושא הפניות למוקד. כמו כן בת אל סוכם כי ישלח לישובים במסגרת דיוני מטה מול מטה 

המוקד יבדוק  תיצור קשר עם אדי על מנת לפרסם בלוח האלקטרוני של המושבים את נושא המוקד.
 את נושא שביעות הרצון באמצעות משלוח מסרון לפונה בסיום הטיפול. 

 
 

צרים וצומת החברה הכלכלית בדגש על פארק חהאגף לפיתוח כלכלי וסקירה על פעילות : 7סעיף 
 :  שוקת

 
ניתן דגש סקר באמצעות מצגת את המבנה הארגוני של החברה הכלכלית לעומת האגף הכלכלי.  –דרור 

 על הפעולות שהועברו מהמועצה אל החכ"ל. 
 ניתנה סקירה על התחומים שנבחנים בימים אלו לגבי העברתם לחכ"ל ובעיקר פרוייקטים של פיתוח

 פעילות מים וביוב והרחבת פעילות המעבדה בדגש על מחקר.
 בהמשך ניתנה סקירה על הפרוייקטים הגדולים :

 הפרוייקט וכניסה לביצוע עבודות תשתיתהצגת  –צומת שוקת  .1

 מצב הפרוייקט - פארק מוטורי ופארק חצרים .2

 בית קמה בצומת  –אזור תעסוקה חקלאי  .3
 לא התקבלו החלטות. 

 
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל       
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


