
  

  
  

  2009 נובמבר 30                       
  
  

  29/11/09פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מיום 
  0910/' מס

  
  ראש המועצה  -  סיגל מורן     :נוכחים

  נציג להב  -   ניר זמיר    
  נציג דביר  -   יאיר לוין    
  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    
  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג    
  נציג בית קמה  -  איתי זיידנברג    
  נציג גבעות בר  -  ילן קצירא    
  נציג נבטים  -  נחמיה שחף    
  נציג שומריה  -  זבולון כלפה    
  נציג שובל  -  טובי שור    
  נציג תאשור  -    טל זמיר    

  
  נציגת חצרים  -  בתיה דויטש    :נעדרים

  נציגת ברוש  -  שולה גבאי    
  נציג משמר הנגב  -   סיני פסל    

  
  רווחה' מח  -  איריס עזרא  :משתתפים
  מעברים  -  ששתדתיה בר    
  ד"עו  -    לירון     
  מבקרת  -    נירית    
  גביה  -    עודד     
  גזברית  -    נועה     
  יחידה אסטרטגית  -    הדרה    
  פיתוח כלכלי  -    דרור    
  רואה חשבון   -  יורם שוחט    

  
  .   אושר – 9/09' פרוטוקול מס

  
  : דיווחים – 1לסעיף 

  
 .עדכון מענק איזון -

 .עדכון שכר לפנסיונרים -

המועצה הגישה הסתייגות על .  600,000₪ דרישה  להשתתפות 2009 -  תקציב ל–א המועצה הדתית עדכון בנוש -
 . ממתינים לתשובת משרד הדתות, גובה ההשתתפות

 .בסוף נובמבר משיקים את אתר המועצה החדש -

 . יעדים וסיכום שנה–) 31.12.09 -ב(ישיבת המליאה הבאה היא ישיבת התקציב   -

  : ועדת מכרזים -
 –יצא מכרז ובועדה התקבלה הצעה אחת . צרים ביקשו להשקיע דרך תקציבי הפיתוח בבריכת השחייהקיבוץ ח

  .ולכן מאשרים דרך המליאה, הומלץ לאשר , לאחר בחינה של הועדה ושל מהנדס המועצה
 .  אין  מתנגדים–סיגל מבקשת את אישור המליאה לאישור המהלך 
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   :2010 - אישור צו המיסים ל– 2לסעיף 

  
אין בהצעה שינויים , כפי שהוגשה בשנה שעברה, למעט הבקשה לשינוי חריג, 2010אישור צו המיסים הוא לשנת 

 תעריף משולב של 80% - י חוק בהתאם  לנוסחה שמורכבת מ" עפ1.63%הצו כולל  העלאה אוטומטית . חריגים
  . תעריף שנה קודמת מוצמד בהתאם למקדם.  התייקרות המדד והשכר הציבורי

 ואשר 2009 תעריפים שביקשנו בשנת 3ישנם .  אישור תעריפים שלא קיימים אצלנו בצו המיסים–בקשה לשינוי חריג 
  :י משרד הפנים "לא אושרו ע

, לרילמעט מתקן סו, או מתקן טרנספורמציה/או תחנות כוח ו/או מתקן גנרטורים ו/בנין להפקה ויצור חשמל ו .1
 .ר"למ ₪ 80בתעריף 

או /או תחנות כוח ו/או מתקן גנרטורים ו/או ייצור חשמל ו/קרקע תפוסה המשמשת בניין המשמש להפקה ו .2
 . ר"למ ₪ 10בתעריף , למעט מתקן סולרי, מתקן טרנספורמציה

קרקע תפוסה המשמשת למאגר פתוח למים המיועדים להשקיה ואשר שטח הפנים המרבי של המים עולה על  .3
 . שטחי הסוללה המקיפה את המאגר לא יכללו בסיווג זה, ר" מ100,000

  
האישור מובא . נבטים לצורך גביית מס ועד מקומי, תדהר, אישור בקשה לשינוי חריג בצו המיסים בישובים ברוש

חשוב לציין שלאחר שמתקבל האישור על גביית מס ועד . לבקשת הישובים במטרה לאפשר גביית מס מכלל התושבים
  . י הנהלות הישובים"הבקשות התקבלו בהתאם לנוהל המוגדר בחוק ואושרו ע. מקומי לא ניתן לבטלו בעתיד

   
י אנרגיות "י טורבינות ולבדוק כיצד מקדמים יצור ע"מבקש שיבדקו איך לאחד את יצור חשמל סולארי עם יצור ע: ניר

   : הוחלט לאשר את הנוסח הבא. של הטבע
  

  

או /או ייצור חשמל ו/בניין המשמש להפקה ו  "-367נכס  סיווג חדש של סוגהמועצה מבקשת להוסיף  .1
למעט מתקנים לייצור חשמל באמצעות , או מתקן טרנספורמציה/או תחנות כוח ו/מתקן גנרטורים ו
 . ר"למ ₪ 80בתעריף , "או מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגיית הרוח/אנרגיית השמש ו

 
  

קרקע תפוסה  המשמשת בניין המשמש   "-725ג חדש של סוג נכס המועצה מבקשת להוסיף סיוו .2
למעט , או מתקן טרנספורמציה /או תחנות כוח ו/או מתקן גנרטורים ו/או ייצור חשמל ו/להפקה ו

או מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגיית /מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש ו
 .ר"למ ₪ 10בתעריף , הרוח

  
פתוח קרקע תפוסה המשמשת למאגר " -726להוסיף סיווג חדש של נכס היתר ת המועצה מבקש .3

עולה על ) אם היה המאגר מלא( הפנים המרבי של המים מים המיועדים להשקיה ואשר שטחל
   - "שטחי הסוללה המקיפה את המאגר לא יכללו בסיווג זה. ר" מ100,000

 
  

 מארנונת העסקים לטובת הועד 20%קבלים החזר בגובה של פ הקיבוצים מ"לטענת נציגי המושבים קיימת החלטה ע
חברי המליאה מבקשים להביא את הנושא לדיון במליאה במטרה להבין את ההחלטה ומדוע היא תקפה רק לגבי . המקומי

  . חלק מהישובים
  

  .  מאושר פה אחד–ארנונה לישובים  , 2010צו המיסים 
  

  .הבקשות לשינוי חריג בצו המיסים מאושרות פה אחד
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  : הסכם להסדרת השותפות במעברים – 3לסעיף 

  
אבל הסמכות היא של שלושת הרשויות ) א שער הנגב.מ(ס ארנון "המצב הנוכחי בו האחריות ברובה היא של מתנ

  . למעלה משנה נבדק הנושא. מימון, סמכות, אחריות, נאי העסקהיצר הרבה דילמות וקונפליקטים לגבי ת, השותפות
  . נדרשים לאשר את ההסכם

  
  . מסביר את הצדדים היפים של מעברים וחולק שבחים: ניר

  
וינט יחליטו 'כי אם הג, חושב שחייבים להתייחס בהסכם להשתתפות של הגופים הנוספים השותפים במעברים: טובי

  .לצאת עלולה להיווצר בעיה
  

  2010חשוב לציין שההסדר כולל גם השתתפות בתזרים מעברים שמשמעותו בשנת . מבקשת להוסיף להסכם: סיגל
  .  100,000₪כ של  "הגדלת  תקציב בסה

          
  .לא ראה לגבי גרעון בתקציב מה הוחלט ולא העדר של יחסי עובד מעביד: לירון

  
  . במקומםט מהשותפות ומי נכנס "מה קורה עם היציאה של תב: איתי

  
  . אנחנו מחפשים כל הזמן גורמים משתתפים נוספים: דתיה

            
  .  מודיעה שיתקיים דיון נוסף וסקירה מקפה במליאה לגבי פעילות מעברים: סיגל

  
  .שער הנגב בכפוף לתיקונים שאושרו , בני שמעון, הצבעה לאישור ההסכם של יואב

  
  . ת ארנון מאושרת פה אחדועמות, שער הנגב. א.מ, יואב. א.ההתקשרות עם מ

  
  :ח הכספי קרן בני שמעון " הצגת הדו– 4לסעיף  

  
  .ת הכספיים"י חוק צריכים להביא לידיעת חברי המליאה את הדוחו"עפ

  .הקרן הוקמה למטרות אחרות ולאט לאט במהלך השנים התחילה לתפוס נפח
חברי . ס של המועצה"ן היא למעשה מעין  מתנהקר).   מליון כתמיכה של המועצה10 -ו( מליון נפח הקרן 20 -היום כ

הנהלת המועצה ממליצה לישובים לבחור . י נציגי המועצה"הקרן היו נציגים של הישובים והפעילות התנהלה בעיקר ע
  . את חברי המליאה כנציגים באסיפת הקרן ובכך ליצור זהות פרסונאלית  בין חברי המליאה לחברי הקרן

  
דבר , ההבדל המהותי ביותר הוא הכנסת מבואות הנגב למאזן קרן בני שמעון. בני שמעוןח על קרן "ח רו"דו: יורם

  . העודף נובע מכך שמדובר בשנת מעבר.  השנה נשתמש בו.  1,300,000₪הקרן סיימה בעודף של . שהגדיל מאד
  . סיגל מובילה קו להעביר כמה שיותר פעילות לקרן בני שמעון. המאזן רק מובא לידיעת המליאה
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  : ח על התקדמות תכנון מפעל המיון וההפרדה דודאים " דו– 5לסעיף 
  
הסבר על , הסבר על השלבים והתכנון המפורט, ח על תהליך כדאיות הקמת מפעל הפרדה וטיפול בחומר אורגני"דו

  .  שנים3פני חלק מהמנהלים עוד לא ראו מפעל וחלק ראו ל. ל"הנסיעה לחו
  :  חלקים 2 - ניתן לחלק את הסיור ל

  
  2009תערוכת מיחזור  .1

 .  להרחבת אופקים–ביקור במתקנים רלוונטים  .2

  
  . שמתכנן את המפעלילנסיעה צורף המהנדס המכאנ

  . בביקורים נחשפנו לטכנולוגיה חדשה של טיפול אנאירובי בפסולת ונחשפנו לטכנולוגיה של בורות תשתיות ללא ריחות
  

  . העמקת הידע לטיפול בחומר האורגני והכנת תוכנית עסקית כוללת: המשך עבודה
  

הסיור חיזק את הכיוון שבו אנו פועלים ואת ההבנה שנדרש לתת את העת באופן מעמיק גם לסוגיית כ "בסה: סיגל
  .   הטיפול בחומר האורגני

   
  : אישור הקמת חברה לניהול איזור התעסוקה עידן הנגב– 6לסעיף 

  
שראש מועצת בני שמעון עומדת בראשה , היום פועלת מנהלת. החלטת המליאה הייתה להקים חברה לאזור התעסוקה

  .  השלב הבא הוא כאמור אישור התקנון והקמת החברה.י המועצה"וכל הפעילות מנוהלת ע
   .הצעה למינוי תובא בזמן הקרוב.  דירקטורים בחברה4לבני שמעון יהיו  

  
  . את אישור המליאה לאישור התקנון על בסיס הסכם שנחתם בין הרשותסיגל מבקשת

  
  . התקנון אושר פה אחד

  
  :  אישור זכויות חתימה – 7לסעיף 

  
מבקשים לתת . מ גזבר"גילי כמזכיר המועצה היה בעל זכות חתימה הן כמזכיר והן כמ. גילי מסיים את עבודתו בדצמבר

לישראל לא  תהיה זכות  . אל עמישי הממונה על תחום כוח אדם במועצהבשלב זה זכות חתימה להסכמי עבודה לישר
  . חתימה על התחייבויות כספיות אחרות מעבר לנושאים הקשורים במשאבי אנוש

  
  :החלטה

 לפקודת 203והוראות סעיף ) מועצות אזוריות(לצו המועצות המקומיות ) 'ב (191המועצה מאשרת בהתאם לסעיף "
לחתום על הסכמי עבודה עם , הממונה על משאבי האנוש במועצה,  הסמכת מר ישראל עמישיאת) נוסח חדש(העיריות 

  ".עובדי המועצה
  
  
  
  

    
  :רשמה                  
               הדרה גורפינקל                 


