
  

  
  

  10/10/09פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  0909/' מס

  
   ראש המועצה-    סיגל מורן      :נוכחים

   נציג שומריה-    זבולון כלפא    
   נציג תדהר-    איציק אבוטבול    
   נציג נבטים-    נחמיה שחף    
   נציג בית קמה-    איתי זיידנברג    
   נציג משמר הנגב-     סיני פסל    
   נציג להב-     ניר זמיר    
   נציגת ברוש-    ולה גבאיש    
   נציג שובל-    טובי שור    
   נציג גבעות בר-    אילן קציר    

  
   נציג דביר-     יאיר לוין    :נעדרים

   נציג תאשור-      טל זמיר    
   נציגת חצרים-    בתיה דויטש    
   נציג כרמים-    סטה'מוטי כוג    

  
  חברת אורבניקס -    צבי קסובר  :משתתפים
  המועצ,  תקציבאית-      נטע לי    
  מועצה,  מבקרת-    נירית שרייבר    
   יועץ משפטי-    לירון קמפו    
  לפיתוח כלכלי'  יח-    דרור קרואני    
  חינוך'  מח-    יהודה נגר    
   גזברית המועצה-    נועה לוין    
  אסטרטגית'  יח-    הדרה גורפינקל    

  
  : דיווחים – 1לסעיף 

  
 להוסיף קריטריון –צעתו של סיני פסל ההצעה לבדיקה משפטית לה" –  7/09בפרוטוקול  6תיקון סעיף  -

   . התיקון אושר –........"  שנים לאחר ההסדר 5שמתנה את ההסדר באי מכירת הנכס למשך 
הצוות שעזר לה לה וכל ' תודות לשרה–הפנינג המועצה ,  אירוע בשומריה–אירועי סוכות ברחבי המועצה -

 .  תודות לדרור על השותפות בעשייה שם–תימן  פסטיבל התעופה נגב על הגובה בשדה .ולקהילת משמר הנגב

 40 -עסיק כארומה ת. חם בילום בית קמה ומשקיעה שם בשיפוצים של ארומה ובמתחחברת פז נכנסה למת -
 . עדיפות לתושבי המועצהותינתןאיש 

 משפחת אלגרנאוי בקשו להקים אוהל כיוון שיש להם תביעה מול המנהל –אוהל המחאה במשמר הנגב  -
ביום שקם האוהל הגיעו . המשטרה נתנה להם להקים את האוהל על משבצת של משמר הנגב).  עלותתביעת ב(

בהמשך הימים היו התפתחויות נוספות של איומים על . לפשרה עם המשטרה שהאוהל יזוז מחוץ לשטח
  .הקבלנים שעבדו בשטח

, המצב נרגע,  נכון לעכשיו. היו הרבה אמוציות וחששות סביב הארוע בין כל הגורמים שהיו מעורבים בנושא
 . אבל הארועים נוהלו נכון בשיתוף משמר הנגב והמועצה, לא ברור אם זאת רגיעה אמיתית
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עם , 2009 בספטמבר 1-החל ה ה המועצה התקשר, פורמט העבודה בנושא הדוברות במועצהכחלק משינוי  -
  :תחומים 3 - צ שיטפל ב"משרד יח

  תיירות +מועצה)  1
  דודאים)  2
  אזור תעסוקה להבים)  3
  

 תה כתבה מפרגנת בממון של ידיעות אחרונותיגם בסוף השבוע הי. רוע האחרון הם כבר היו מעורביםיבא -
 ."נגבבם הנדלני הבו"בנושא 

 

 את ד המלווה "משרד עו. ל ודנו בנושאים כלליים"ישיבה הראשונה של דירקטוריון הנהלת החכהתקיימה  -
הישיבה הראשונה , מכיוון שהדרקטריון עדיין לא אושר סופית. יק'אלי וילצד "המשרד של עו –ל "החכ

 . ל"חכשהתקיימה לא הייתה ישיבה פורמלית אלא למידה משותפת לגבי עבודת ה

 

ההסכם נחתם .  עם קיבוץ משמר הנגב לתפעול סכםהה ת  הארכחתמה המועצה על, בהתאם להחלטת המליאה
  . עם אופציה להארכה בשנה נוספת) 2010עד סוף (לשנה נוספת 

  
המליאה מאשרת את תיקון . בפרוטוקול מליאת  יוני נפלה טעות והסיכום לא נרשם כפי שהוגדר בהחלטה

הארכת חוזה תפעול עם , הגשת בקשה לפטור ממכרז לשנתיים נוספות ובהתאם – הפרוטוקול מיוני
   . קיבוץ משמר הנגב

 

  .ובקרוב נתכנס לשלב קבלת ההחלטותמפעל המיון וההפרדה צוות התכנון מתקדם בתהליך תכנון , במקביל -

 

במקום , דהיינו , 40%- בכ2009 בספטמבר התקבלה הודעת ממשרד הפנים על קיצוץ מענק האיזון לשנת 2 -ב -
 המועצה בוחנת את השפעת הקיצוץ ואם לא יהיו שינויים תקציב . מליון3.6 -לשתוכננו בתקציב  מליון 6

 .  המועצה יעודכן בהתאם

-  

ו 'ו אלון על החזרת האחריות על מרכז ג'במסגרת הדיונים עם קיבוץ להב ועמותת ג –ו אלון למועצה 'החזרת ג -
 מקיבוץ  אייל זמיראת מעבר התקופת ו אלון בהמלצת ראש המועצה למנות ל'אלון למועצה החליטה עמותת ג

כמו כן הוחלט על שינוי הרכב ועד ההנהלה ומינוי מחודש של . ר זמני"יות גילי מולכו כואל זמני "להב כמנכ
, מעבר לייצוב המרכז. הצוות החדש החל לעבוד וכבר ניכר שינוי בתפקוד המרכז. בעלי התפקידים בעמותה

לכשתתגבש ההצעה היא תובא לדיון ולאישור . שימתו של הצוות לגבש את תהליך העברת האחריות למועצהמ
 . במליאת המועצה

  

ח שלילי על "היא קבלה דו, ח המבקר על ההתנהלות הכספית בבחירות לראשות המועצה"בדוכי , סיגל מעדכנת -
 נעשתה במודע תוך הבנת השלכותיה מכיוון סיגל הבהירה שחריגה זו. כך שחרגה מגובה המימון העצמי המותר

ח זה "אין לדו. אלטרנטיבה שלא באה בחשבון מבחינתה, שהאלטרנטיבה שעמדה בפניה הייתה לגייס תרומות 
 ח"משמעות כלפי המועצה אך סיגל בחרה לשתף את חברי המליאה בממצאי הדו

  
עקרונותיו . 2003 עצה בשנת ש כנגד המו"צמח מועדת הגבולות שפתחה בהסכם ש –ש "בפ עם "שתהסכם  -

ש אך עד כה לא "במהלך השנים התקיימו דיונים רבים בנושא עם ב. י מליאת המועצה"אושרו במהלך השנים ע
לאחר שעות רבות של דיונים בין , בישיבה שהתקיימה עם ראש העיר וצוותו בשבוע שעבר. נחתם ההסכם

. ג ההסכם" הסכמות שהושגו בישיבה יתוקנו ע.הצוותים המקצועיים הגענו להסכמה על כל סעיפי ההסכם
  .ש ולאחר מכן ייחתם"ההסכם הסופי יובא לאישור מליאת המועצה ומועצת העיר ב
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  : עדכון תעריפי חוק עזר לתעריפי ביוב  : 2סעיף 
  
גבות היטלי ביוב ואגרות ביוב ניתן ל, העוסק בביובחוק העזר של המועצה בהתאם ל : וקר את ההיסטוריה ס:רורד

ולאפשר גביית בכדי לחדש את חוק העזר ולעדכן אותו ). 2009 (בשיעורים הקבועים בחוק העזר רק עד סוף השנה
חברת י "ואושרו עהועברו התחשיבים . בעזרת חברת אורבניקסערכנו תחשיבים מסודרים , היטלים ואגרות גם בהמשך

 כתוצאה ) חוק ההסדרים–שקודם היה נהוג לכנותו  (2010 -2009כלית לשנים ההתייעלות הכלבמסגרת חוק . יגה 'ג
הסכומים החלטה על עדכון קבלת  שאינו מאפשר סעיף נכנס , ממדיניות הממשלה בנושא הקמת תאגידי מים וביוב

מוד במצב נקלענו למצב בלתי אפשרי שבחודש ינואר אנו עלולים לע, כתוצאה מכך. האמורים להיגבות מכוח חוקי העזר
, לא בערכן הנוכחי ולבטח לא בערכן החדש, שחוק העזר שלנו איננו בתוקף ולמעשה אין לנו סמכות לגבות את האגרות

  .יגה'י ג"כפי שאושר ע
  

בגלל , למרות זאת. מליאת המועצה איננה רשאית לקבל החלטה על עדכון חוקי העזר, פ חוק ההסדרים"ע, כאמור: סיגל
יגה ולתת לנו את המנדט 'ב זה מבקשת מהמליאה לאשר את העדכון בהתאם לאישור גההשלכות החמורות של מצ

   .להמשיך ולפעול מול משרד הפנים לאישור התעריפים
  

בחלק מהישובים קיים פער גדול בין התעריפים  . הבעיה המרכזית שלנו היא עם האגרות ולא עם ההיטלים:דרור
וסיום הפרויקט שלהם לא ) דוגמת גבעות בר( פתרונות קצה שלמת השנובעים מהמאושרים לבין התעריפים הקיימים  

   . נדרשנו בשלב הראשון
ליט איזה נדרש לשבת עם כל ישוב ולהח, לא נצליח לקבל את אישורו של משרד הפנים לעדכון התעריפיםבמידה ש

   . או לגבות את האגרות באמצעות הישוב , ואילו לאשירותים ניתן לספק 
  
  

  .  הסבר על דרך החישוב והנתונים –י צבי מאורבניקס "הוצגה מצגת ע
  : דגשים שעלו

  . אפשר תמיד להחליט שגובים פחות או מחזירים כספים במידה ונשאר, ם תעריפי מקסימוםההתעריפים  .1
 . מערכת הינה מערכת סגורה ולכן העודפים ישמרו או יתקזזו מהעלויות הבאותכל  .2

  .בחלק מהישובים יש עליה משמעותית הסיבות לכך הוסברו על ידי דרור .3
  

המצב הנוכחי עלול להביא למה שחחשנו .  הקמה עצמאית והקמה על ידי המועצה–יש שני סוגי פתרונות במועצה : ניר
 ות הדגיש ולחזק את החלטת המועצה  שהמערכות מתנהלמבקש ל. מצב שבו חלק מהישובים ישלמו וחלק לא, ממנו 

  . מצב שישוב אחד יטיל את החוב על ישוב אחרקרה  יולכל ישוב ישנה אחריות על המערכת שלו ולאמשק הסגור ב
  

חשוב לדעת שלחלק , יחד עם זאת. כך פעלנו וכך נמשיך לפעול.ניהול במשק סגורמסכימה עם העקרון של : סיגל
  .מוטלת בספק, שוב לגבות במקום המועצהכך שיכולתו של הי, אין יכולת אכיפה ללא חוקי העזר. מהישובים 

  
מציע לקבל את . ההחלטה צריכה להיות עקרונית מבלי להכנס לתמחור והחישוב צריך להתבצע מול הישוב: סיני

  .ההחלטה כהחלטת מליאה
  

  : מוצע 
עובדת כמשק סגור ואחראית להוצאותיה והמועצה ביוב כל מערכת כי ,  הקובעתקודמתת מליאה חלטר הלאשר .1

 . הנושא יחזור למליאת המועצה לדיון, אם תהיה בעיה. אית לאפשר את הגביה אחר

יגה ולתת לנו את המנדט להמשיך ולפעול מול משרד הפנים לאישור 'לאשר את העדכון בהתאם לאישור ג .2
  . התעריפים

  
  .  פה אחדואושרההצעות 
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  : בין שטח נוסף להרחבת הטראבקשה להעברת  – 3סעיף 
  

לפני כחודשיים הובא לדיון ולאישור במליאה ההסכם עם מועצה אזורית אבו באסמה שהתייחס להעברת שטחים לטובת 
כשבועיים , למרות זאת.והסיכום היה שאחריו לא יבואו דרישות נוספות להסדיר את הנושאהסכם זה היה אמור  .הטרבין

טרתה להסדיר אזור נוסף לפלג אחר בטארבין מסיבות פנימיות לאחר החתימה פנה הממונה על המחוז בבקשה נוספת שמ
  . שלהם

  
המליאה מחליטה שלא לקבל את בקשת הממונה להעברת שטח נוסף לטארבין ולהביע את מחאתינו על דרך ההתנהלות 

  . בנושא
  

  . אושר פה אחד
   

  : מלגות לסטודנטים במועצה  – 4סעיף 
  

  .רויטל מציגה את הנושא באמצעות המצגת
  :גשיםד

  פיתוח מנהיגות אזורית -
 נתינת שירות לצעירי המועצה -

 חיבור עם הצעירים וחיבור בין סטארט אפ לצעירים -

 .אין הגדרה לפי מצב סוציו אקונומי -

  
בכדי לסלול משהו חדש דרוש יותר , לדעתו אחד מכל ישוב זה לא מספיק. מדברים על הצעירים כבר שנים רבות: סיני

  . לא מיטבימאשר אחד מישוב ולכן זה 
  

בנייה נכונה של המסגרת ( חושב שסטודנט אחד מכל ישוב עם ליווי ועם הכלים הנכונים הוא התחלה טובה : איתי
  ). התומכת 

  
  . סיון ששווהיחושב שזה נ. חשוב שתהיה קבוצת תמיכה ומעורבות של צעירים. חושב שאיתי צודק: ניר
  

  .צגהלאשר את תוכנית המלגות של המועצה כפי שהוההצעה 
  

   . אושר פה אחד
  

   :  מסמך עקרונות– הפעלת ועדת החינוך הרשותית – 5סעיף 
  

 3,  חברי מליאה3 : פרקטי ומצומצםצוות  , )אפילו שהיא איננה ועדת חובה(הכוונה להקים ועדה מובילה ומשמעותית 
  .  אנשי חינוך4, שי ציבוראר

מנע ילהתוך ניסיון (אסטרטגיים נקודתיים שיבחרו  דיםמטרת הועדה להיות שותפה בהתוויית מדיניות ועיסוק ביע
  . בתוך תקציב מחלקת החינוךלוועדה יהיה תקציב בסמכותה ).מהתעסקות כל הזמן בשוטף

  . ביקורים במערכת החינוך וסיורים במוסדות החינוך. מפגש של אחת לחודש
  

  . מערכת קדימהרואה חשיבות רבה לועדת חינוך רשותית ויכולה לעזור למשוך את ה: סיגל
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  . חושש מקושי של התערבות בשוטף: זבולון

  
  .חושב שצירוף אנשי החינוך יוביל להצלחת הועדה: איתי

  
  אושר פה אחד

  
  . מליאת המועצה מברכת על הקמת הועדה 

  
  

  : פרוייקט התכנון מהנדס המועצה ומנהל ,  דודאיםל "כמנ –ל" סיור מקצועי בחו– 6סעיף 
  

ח " ע.תערוכה וסיור מקצועי באתרי פסולת ומחזורשם מתקיימת בגרמניה אישור יציאת המשתתפים לסיור מקצועי 
   . ר תכנון מפעלי המיון"תב
  

  . לפחות היה צריך ליידע . 25/10 - בדיעבד כיוון שהטיסה היא כבר בהינו אישור שה מביע הסתייגות מכך: סיני
             

  .  הנהלת דודאיםי "ההצעה נידונה  ואושרה גם ע. וח הזמנים יצא צפוףמקבלת את ההערה אך ל: סיגל
  .אושר פה אחד

  
  :ב " מצ– ם לאישור" תברי– 7סעיף 

  פיתוח מגרשים בגבעות בר- 992ר "תב
     :מאושר עד כה

   10,108,601 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   1,169,000 מוסדות ותרומות

   2,850,000 משרד השיכון

   14,127,601 כ"סה

   1,000,000 הגדלה משרד השיכון

   15,127,601 כ"סה

   

  מגרשים במשמר הנגב40 - 1040ר "תב
     :מאושר עד כה

   450,000 משרד השיכון

   120,000  השתתפות בעלים

   570,000 כ"סה

   265,424 הגדלה השתתפות בעלים

   835,424  כ"סה

   

  תקציב פיתוח גבעות בר- 1120ר "תב
   590,441 קרנות הרשות

   62,103 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   179,500 מוסדות ותרומות

   832,044 כ"סה

   26,000 הגדלה משרד החינוך

   858,044 כ"סה

   
  
  
  
  
  
  



  

 

 2009 רכב להסעת תלמידים פרויקט - 1214ר "תב
      :מאושר עד כה

   933,408 משרד החינוך

   208,330  קרנות הרשות

   1,141,738 כ"סה

   208,330- הקטנה קרנות הרשות

 2009מענק מפעל הפיס  208,330 הגדלה מוסדות ותרומות

   1,141,738 כ"סה

  הקמת מועדון נוער בנבטים- 995ר "תב
      :מאושר עד כה

   1,125,467 מוסדות ותרומות

   1,125,467 כ"סה

 2009מענק מפעל הפיס  393,913 הגדלה מוסדות ותרומות

   1,519,380 כ"הס

  תוכנית מיתאר לשטחים פתוחים- 973ר "תב
     :מאושר עד כה

   200,000 קרנות הרשות

   83,000 משרד החקלאות

   166,000 מוסדות ותרומות

   150,000 משרד הפנים

   599,000 כ"סה

   50,000 הגדלה המשרד להגנת הסביבה

   649,000 כ"סה

   

 פ מרכזי ופארק בגבעות בר" פיתוח שצ- 1220ר "תב
     :ר חדש"תב

 תנועת אור 5,000,000 מוסדות ותרומות

   5,000,000 כ"סה

  פיתוח שדה תימן- 751ר "תב
     :מאושר עד כה

   2,823,000 משרד התחבורה

   1,748,000 מוסדות ותרומות

   4,571,000 כ"סה

   250,000 הגדלה הקצבה מתקציב רגיל

   4,821,000 כ"סה

  ביוב בדביר- 1048ר "תב
     :מאושר עד כה

   3,655,000 מלוות מבנקים ומוסדות אחרים

   3,655,000 כ"סה

   1,400,000 נקים ומוסדות אחריםהגדלה מלוות מב

   5,055,000  כ"סה

      
  .ם אושרו פה אחד"התברי

  
                                                                                           

  
  

      :                                            רשמה

                     

   הדרה גורפינקל    

                    
      


