
 

 

 9/9/1/פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  /910/11מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג משמר הנגב - סיני פסל  
 נציג להב - ניר זמיר  
 נציג תדהר - איציק אבוטבול  
 נציג בית קמה - איתי זיידנברג  
 נציג נבטים - נחמיה שחף  
 נציג שובל - טובי שור  
 חצרים נציגת - בתיה דויטש  
 נציגת שומריה  - פאר הורוביץ  
 נציג גבעות בר  - אילן קציר  

 
 נציג דביר - יאיר לוין  נעדרים:
 נציג כרמים  - מוטי כוג'סטה  
 נציג תאשור - אריק זכריה  
 נציג ברוש - דוד קדוש  
    

 מנהל יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני משתתפים:
 י למועצה יועץ משפט - , עו"דצביקי גבר  
 מזכירת המועצה  - הדרה גורפינקל  
 גזברות המועצה  -ריצ'קר-נועה לוין  
    
   

 מאושר פה אחד.  – 1910/1/ אישור פרוטוקול :  /לסעיף 
 

 דיווחים : : 1לסעיף 

  צוותי החינוך בצורה חלקה.  שנת הלימודים בשבוע שעבר נפתחה –שנת הלימודים פתיחת
ומחלקת ההנדסה עבדה במרץ במהלך חודשי הקיץ לצורך  יפההכינו את המסגרות בצורה 

 :הכנת המסגרות

לומדים ילדים מנבטים  13בית הספר נווה במדבר נפתח כבית ספר מועצתי.  -
 בבית ספר נווה במדבר.השנה 

)אולם ספורט יפתח  שלב ב' של בית ספר יובלי הנגב בגבעות ברונפתח הושלם  -
 לאחר החגים( 

 ס החדש התחיל את השנה . אורי מלול מנהל ביה" -

 מספר המסגרות שנפתחו השנה בישובי המועצה:  -
 מעונות יום   33

 גני ילדים )עליה של שני גנים משנה שעברה ושבעה מלפני שנתיים(  52 -

 )כולל ביה"ס נווה במדבר שעבר השנה למועצה( בתי ספר יסודיים 4 -

 תלמידים במבואות הנגב  361 -
   

 
 



 

 

 
 

 ה לגבי המודד :הצעת החלט :  1עיף לס
 ,  3521 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח  33בהתאם לסעיף   
 קובעת המועצה את מספר התושבים שיקנו לכל אזור זכות לבחירת נציג אחד   
  למועצה.  
 .  3,111המודד המוצע יעמוד על   

 
 

 ההצעה תאושר לאחר אישור וסגירת ספר הבוחרים.   
 

 אין מתנגדים.  –מתקבלת פה אחד ההצעה    
 

 מצגת : – 10/1עדכון תקציב  :  4לסעיף 
 

  עובדות לגבי התקציבים  קובעים : חלק מהדברים שאנחנו מחליטים עכשיוניר             
 . בעדכון התקציב יש הגדלה משמעותית של תקציבי החינוך לרבעון האחרון  הבאים                         

 וזה ישפיע על תקציב החינוך הכולל בשנה הבאה. תומך בבקשה אך סבור שנכון לקיים                           
 דיון מערכתי וכולל על תקציבי החינוך בכלל ועל הפר קפיטא בפרט.                                                       
 העבודה שלנו יצטרכו להשתנות. המועצה גדלה וחלק משיטות                          
 סיגל: מסכימה עם ניר. למרות שתקציב המועצה גדל, התקציב פר תושב, עקב הצמיחה                          
 המואצת בישבי המועצה, קטן ונדרשת חשיבה מערכתית על הנושא. במליאה הבאה                           
 ות החינוך ותוצג התוכנית הכוללת של החינוך החברתי. יוזמן צו                         

 
 אין מתנגדים. –עדכון התקציב מאושר פה אחד    

 
 קידום מימון תקציב טוטו למרכז ספורט יחדיו : : 5לסעיף 

 
 אולמות  5בנה הטוטו את תוכנית העשור של הטוטו ולמועצה הוקצו  5133בשנת   
חנו החלטנו לבנות אחד בגבעות בר והשני ביחדיו. לכל אולם(. אנ₪ מליון  1 -כספורט )  
 כל אחד. האולם בגבעות בר נמצא בשלבי סיום. ₪ מליון  6-הקמת האולמות כעלות   
 משרד השיכון -₪  3.3 לאולם ביחדיו גויס :   
 מפעל הפייס -₪  611,111     
 מכל אחד מהוועדים  -₪  111,111     
 אמורים להתקבל מתקציב הטוטו. ₪ מליון  1-כ-ו   

אבל בהתייעצות עם הטוטו החלטנו  ,כשיצאנו לדרך ידענו שעדיין אין אישור הטוטו
הרשאה .  אמנם אין עדיין לאחר שקיבלנו את הבטחתם שהאולם מתוקצב להתקדם

אבל אנחנו מעבירים את כל הדיווחים בהתאם לנהלים ולכשתהיה, הכסף תקציבית 
 יוחזר רטרואקטיבית.

 הכולל נקודת עצירה מובנת טרם התחייבות מכרז בכדי להתקדם הוחלט לצאת ל              
  שגויס משאר המקורות הגענו לרגע "האמת" . הכסף  התקציב של הטוטו.  לביצוע                           
 ן אישור להמשך כולל תקציב עדיין איהסתיים ואנו לפני המשך ביצוע מתקציב הטוטו.                           
 .  ללא קבלת ההרשאה להמשיך ולהתקדם מאושר. הדילמה כרגע היא האם                           

 
 



 

 

 הטוטו אמורים להתקבל מ₪ ליון ימ 1ועוד ₪ ליון ימ 1-ככבר הושקעו  היום עד                         
 . ובעזרתם יושלם האולם                        

 שתי אפשרויות :כרגע קיימות   

 טוטו.אישור התקציב מהלעצור ולחכות ל .3

 להעמיד מימון ביניים וכשיגיע התקציב הוא יכסה את החוב. .5

 
  הביניים.  יכולת מימוןצריך להיות אולם ביחדיו. השאלה היא האם יש לנו את סיני:            

 
 הדילמה האם ניתן לסמוך על הכסף שמגיע צריך להיות אולם ביחדיו. מסכים שטובי:            

 תה לי תחושה שהכספים לא יתקבלו יאם הי ₪?המליון  1, מה רמת הסיכון של מהטוטו                       
 חושב שהיה ראוי לאשר.  אני לא                       

 
 במידה נראה ש, אבל  311%-כל זמן שאין הרשאה תקציבית לא יכולה לומר בסיגל:           

 דאות, מדובר על מימון ביניים. סבירה של וו                       
 
 

 ניר: לא כדאי להפסיק, אבל צריך לראות את כל התמונה. תקציב הפיתוח של   
 צריך לסכם על מהלך משלים, זה לא  המושבים צריך לעמוד כבטוחה לכסף הזה.   
 מענק, זאת הלוואת ביניים.  

 
 וקא כאשר פרויקט מבוצע הלחץ הוא גדול להקצות את הכסף וזה יוצר נמי: דו  
 להוביל להוצאות נוספות.  עלולור צמחויבות, אז נראה נכון להמשיך, בנוסף לע  
 לגבי תקציבי הפיתוח. מקבל את הצעת ניר   

 
 איתי: מתחבר להצעה ומבקש להגדיר מראש כמימון ביניים ואם לא יתקבל,   
 .ה של נירלהצעלהתייחס   

 
 מתקציבי הפיתוח של מושבי יחדיו משנת  11%סיגל: ההצעה של ניר היא סבירה.   
 . סיגל ונועה יבדקו.  5134  

 
 החלטה: המליאה מחליטה שלא לעצור את המשך הבנייה של האולם ביחדיו.    

 קציב מהטוטו, תקציבי     לא יתקבל הת 10/5המועצה תעמיד  מימון ביניים ואם עד                            
 הפיתוח של מושבי  יחדיו יועמדו לפדיון החוב בפריסה של כמה שנים, עליה יחליטו                             
 .ראש המועצה והגזברית                            

 
 בתיה: מבקשת להתייחס לפרוטוקול לגבי ההחלטה על סיוע במימון בניית ממדי"ם   
 רים, כאשר חצרים על קו החזית והשקיעה הון.בחצ  
 יהיה נושא. לאחר הישיבה עם חצרים , אם פגישה עם הנהלת חצרים בסיגל: יש לנו   

 . כמובן שזכותם של חצרים לבקש בכל   צורך נביא את הנושא לדיון חוזר במליאה                           
 במליאה, אם לא יהיו שבעי רצון מהסיכומים.  מקרה דיון חוזר                           

 
 .מאושר פה אחד על ידי המליאה – //10, 10/1, 10/1תקציב ועד מקומי שובל  : 6לסעיף 

 
    
  רשמה: הדרה גורפינקל       


