
  

          

  815/פרוטוקול מליאה המועצה מיום            

   10/2010'      מס            

    ראש המועצה  -  סיגל מורן   :נוכחים 

        נציג תאשור  -   טל זמיר    

  נציג דביר  -   יאיר לוין    

  נציג להב  -   ניר זמיר    

  נציג בית קמה  -  איתי  זיידנברג    

  נציג שומריה  -  זבולון כלפא    

  מר הנגבנציג מש  -  סיני פסל     

  נציגת ברוש  -  שולה גבאי    

  נציג נבטים  -  נחמיה שחף    

  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    

  נציג כרמים   -  סטה'מוטי כוג    

  נציג שובל  -  טובי שור    :חסרים

  נציגת חצרים  -  בתיה דויטש    

  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    

  יועצת משפטית  -  אורית הלוי  :משתתפים

  ת המועצהמבקר  -  נירית שרייבר    

  תקציבאית  -    נטע לי    

  גזברית המועצה  -  קר'ריצ-נועה לוין    

  לפיתוח כלכלי' מנהל היח  -  דרור קרואני    

  מזכירת המועצה   -  הדרה גורפינקל    

  

  . אושר פה אחד201009/פרוטוקול    - 1לסעיף 
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  : דיווחים - 2לסעיף 

.                   חברית וספורטיבית, מכובדת, התנהל בצורה ראויה לציון הטורניר – גמר טורניר הכדורגל בדביר
קהל אוהדים גדול ואוירה טובה במגרש והישיבה יחד של קהילת ,  לאורך כל המשחקים הייתה השתתפות ערה

 התקיים טקס, לפני משחק הגמר. שהיה אוהד כדורגל מושבע, ל "הטורניר הוקדש לזכרו של דן שניר ז. המועצה
הכוונה היא להפוך את החיבור בין הטורניר לזכרו . קצר לזכרו של דן והענקת הגביעים התבצעה על ידי המשפחה

  .של דן כמסורת

   

.                                                              פלגי מים, חוות שבדרון, אלון' ל משרד התיירות ביקר בגו"מנכ:  יקורים במועצהב
אזור תעשיה עידן הנגב ( ביקור שהתקיים בקמה דע עם התמקדות בפרויקטים אזוריים - משרד האוצר ל"מנכ

  . וסוכם על ביקור נוסף) ופארק חצרים

  

מינוי החוקר נעשה בעקבות  פניה של ראש . ד עמוס גבריאלי" מונה חוקר מטעם הרשם לנבטים עו– מושב נבטים
קבוצת "במושב נבטים יש קבוצת המכנה עמה .   ועד המושבהמועצה אשר התייעצה על העניין עם חברי 

לאפשר בדיקה מדוקדקת של הנושא , מטרת המהלך. הטוענת טענות קשות כנגד התנהלות הוועד" אופוזיציה
מתוך תקווה שהפעולה של החוקר תאפשר לשים סוף לטענות ולברור העובדות ואולי גם תאפשר יצירת הדברות 

  .בין הצדדים במושב

  

של ערוץ פתוח  התהליך מייצר דיאלוג ועוד סוג . כ יש התקדמות" הולך ותופס תאוצה סה– ליך האסטרטגיהתה
בקרוב יתואם מפגש של המליאה כתהליך המשך לתהליך  שהחל בסדנת . מול המועצה יחד עם חברי צוות המטה

בישובים שנכנסו לתהליך יותר ולהשלים את התהליך   הוזז לסוף נובמבר בכדי לנסות –היריד האסטרטגי . המליאה
  .כ התהליך מנוהל בצורה טובה מאוד על ידי אריק  וזוהר מחברת היי קפיטל"בסה. מאוחר

  

גם בשנה זו . כ המערכות כולן ערוכות ומוכנות" שנת הלימודים עומדת להיפתח ובסה– פתיחת שנת הלימודים
ובמבואות )  תלמידים530-כ( בניצני הנגב ,ניכר גידול משמעותי במספרי התלמידים בבתי הספר של המועצה 

  ) . תלמידים570-כ(הנגב 

    בניצני הנגב הוא בניגוד להחלטות המליאה ולכן מציע לקבל דיווח בנושא '  כיתות א4   –סיני 
  .מבקש לשאול לגבי הסוגיה של אזורי הרישום. ההתקדמות של בית הספר השני בגבעות בר  

   בהמשך תתקיים פגישה עם משרד החינוך ועם תכנון מתקדם ',   תלמידים לכיתה א120 – סיגל
    בהמשך השבוע תתקיים פגישה בנושא מול משרד החינוך וכך ניתן יהיה לקבל . הספר של בית  
  . תשובה בנוגע למועד הקמת בית הספר 

   אם . בניקס פנינו לקבלת חוות דעת חיצונית על נושא אזורי הרישום מחברת אור–אזורי הרישום 
    נקדם את הדיון בעניין , התשובה שנקבל ממשרד החינוך תקבע שבית הספר יקום בשנה הבאה 
    אם הכוונה היא לדחות את הקמת בית הספר לעוד שנתיים נכון יהיה לדחות את . אזורי הרישום 
  ת יתקבלוההחלטו. חשוב להדגיש שלא התקבלו החלטות ועדין לא התקיים דיון בנושא. הדיון בנושא 

  .                בהנהלת ומליאת המועצה בתהליך מסודר וקצר שיוכל לאפשר לעבור לשלב ההערכות בהקדם האפשרי

  

  

  

 חוברת החוגים נמצאת בהדפסה בערב ראש השנה תחולק לכל בית אב חוברת החוגים – חוגים ופנאיהרשמה ל
  .ד המועצהמגנט למקרר עם מספר הטלפון של מוק, בצרוף

  

  



  

  

  : 20108/ עדכון תקציב  - 3סעיף 

וצה לומר לשבח את העושים ר.   מבקש לציין כי העדכון הוצג בצורה מכובדת עם הסבר מפורט לכל סעיף– טל
  .על אופן ההצגהבמלאכה 

 באופן חיובי –וונים השינוי הגדול נבע משני כי.  מליון 10 – היקף התקציב של המועצה של המועצה עלה ב –נועה 
ירידה המשמעותית בהכנסות הגזברות הייתה ידועה ). קיצוץ במענק האיזון, בעיקרו(בדודאים ושלילי מהגזברות 

עקבנו אחר התקציב והערכנו שהגידול בהכנסות במקורות האחרים מאפשר לנו לשמור על . לנו מזה מספר חודשים
  .את המועצה הוצגו עיקרי השינויים בתקציבמליבפני . מסגרת התקציב ללא שינויים דרמטיים

  :הערות

מבקש להציג בפני . אך ניכרת גם עלייה משמעותית בהוצאות, יפה בהכנסות התקציב מצביע על גידול -סיני
מבקש להדגיש כי חוסר ביצוע הוא אי עמידה בתקציב  כיוון . א במועצה"ח כולל לגבי השינויים בכ"המליאה דו

מעבר  .לתת שירותים מלאים לתושבי המועצה וקיטון מראה שניתן לעשות יותר ולא עשושהמטרה העיקרית היא 
  .מבקש לראות את המנה של המושבים במסגרת ההצגה הכללית ולא בנפרד, לזה

  : נועה 

 ציינו חברי המליאה את הקושי שנוצר לישובים בתכנון התקציב 2010 במליאת התקציב בסוף – תקציבי הישובים
כיוון . שהמועצה מעדכנת את המנות באמצע השנה ולמעשה המקורות של הועד המקומי משתניםהשנתי בזמן 

העדכון ימשיך להיות אחת לשנה אך  . 2011החלטנו החל משנה זו לדחות את עדכון המנות לתחילת שנת , שכך
  .  יתבצע כאמור בתחילתה

חשוב שהבסיס הנתונים יהיה . צריך לקחת בחשבון שהתנודות באוכלוסייה בחלק מהישובים הם משמעותיות – ניר
י "ח אוכלוסייה של הישובים חתום ע"מציע לבחון את האפשרות להסתפק בדו, לשם כך. קרוב ככל הניתן לעדכון

  . שנתוניו מתבססים על שנה קודמת, רואה חשבון ולא לדרוש מאזן 

  .הנושא ייבדק ,  הרבה היגיון בהצעה של ניר רואה– נועה

  .2010 – בהנחת התקציב ל –קרנות הרשות 

ורק היתרה שתחסר ,  מליאת המועצה החליטה שההשקעות בדודאים יצאו קודם כל מקרן איכות הסביבה–סיני 
ת את מבקש לעשו.  מבקש לדעת מדוע כל ההשקעה חויבה בקרן לעבודות פיתוח. תבוצע מקרן עבודות פיתוח

. העברת הכספים בין הקרן לאיכות הסביבה לקרן לעבודות פיתוח כבר היום בחלקה בכדי לא לחכות לסוף השנה
  .את הכספים כבר היום" לפנות"חושב שבדרך זאת ניתן 

 ההחלטות השימושים בקרן נעשות  ברובן בתחילת שנה ולכן אין משמעות להעברה  בין הקרנות במחצית –סיגל 
  . שנה נבצע את התיקוניםבסוף ה. השנה 

  :קרן לעבודות פיתוח

   15,558,009₪: 2010אישור תקציב מעודכן הכנסות 

   12,737,149₪: 2010אישור תקציב מעודכן הוצאות 

  :הקרן לאיכות הסביבה

   5,670,726₪: 2010 -הכנסות מעודכן ל

   3,119,456₪: 2010 -הוצאות מעודכן ל

   ₪ 136,431,987 בסך 2010ב המעודכן לשנת את התקציפה אחד מליאת המועצה מאשרת 

  .הקרנות וכן את תקציבי  
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   :הצעת החלטה בדבר האצלת סמכויות לוועד מקומי גבעות בר   - 4לסעיף 

. האצלה הייתה דיפרנציאלית לישובים לפי דרישת הישוב.  האצילו את הסמכויות לישובי המועצה2006בשנת 
גבעות בר מעוניינים לנהל את הגנים דרך הוועד המקומי ולא . מאלי לא התרחש עד היוםגבעות בר האקט הפור

נעשתה בדיקה אל מול המקסימום ומוגשת ההצעה כפי . דרך האגודה שזאת הזדמנות ליישר קו עם גבעות בר
  .שצורפה להזמנת הישוב

  . שואל האם הישוב מודע למהלך של העברת הגנים לוועד– זבולון

  .וב מנהל את החינוך בגיל הרך מזה שנתיים ועושה זאת בצורה טובה ביותר היש– סיגל

  ' באוקטובר מתוכנן יום עיון בנושא הוועדים המקומיים לשאלות פניות חשיבה וכו– נועה

  . יש המון חוסר ידע בנושא ושווה להשקיע בכך כל הזמן חשיבה ודיון-  יאיר

  רףאושרה האצלת הסמכות בהתאם למסמך המצו: החלטה

  

   : 2011נוהל תמיכות ואישור הקריטריונים לתמיכות   - 6 - ו5לסעיף 

והשלישי העברה ). 'קרן בני שמעון וכו, יםאגד ער(הקצבה :   במועצה יש שלושה סוגים של העברת כספים-נועה 
או נותן /עמותה הפועל בתחום הרשות ו/משמעותן של התמיכות היא שהרשות רשאית לתמוך במוסד.  תמיכות

בישיבת . ל אשר לאורו פועלים המגדיר את נוהל התמיכות" יצא חוזר מנכ2006 -ב.  שירותים לתושבי הרשות
  . ביקשה מליאת המועצה להביא לדיון את מדיניות התמיכות של המועצה 31/12-מליאת המועצה של ה

.   כ חיובית מאוד"הההתנהלות ס. ח ביקורת בנושא התמיכות לאחר בקשתו של טובי בנושא" התבצע דו– נירית
יכולת ההחלטה של המועצה בעניין מוגבלת שמועצה כיוון שההחלטה חייבת להיות מגובה  בשיקולים וקריטריונים 

הנוהל אף קובע את דרך יצירת התבחינים והתאריכים שיש לעמוד . ל"קבועים בהתאם לנוהל שנקבע בחוזר מנכ
  . בהם

. ותפקידם לקבוע את התבחינים לתמיכות. ש או באי כוחם" יועמגזבר,  וועדת תמיכות מורכבת ממזכיר–נועה 
באישור התקציב מובא לאישור המליאה סכום כולל לתמיכות שהוא זה שמשמש את חברי הועדה להחלטה על 

  .התמיכות בהתאם  לתבחינים 

במי , היינוד,  הסוגיה שמליאת המועצה ביקשה לחדד היא שאלה מהותית לגבי מדיניות המועצה בתמיכות– סיגל
ברור וההחלטות חייבות , ברגע שמפורסם נוהל התמיכות הוא חייב להיות מדויק . המליאה חושבת שנכון לתמוך

  . להיות  שוויוניות

של התקציב אולי  חושב שיש צורך בעיגון .  מצביע על הקושי בתמיכה בעמותה למען הקשיש דרך התמיכות–סיני 
  . 'בדמות אחוז מתקציב וכו

אין דרך לנהל את הנושא בתוך . ההפרדה המוחלטת של העמותה למען הקשיש נכפתה עלינו. נושא נבדק ה– סיגל
  . המועצה כיוון שאחרת לא נקבל את התקציבים ממשרד הרווחה וביטוח לאומי

 המהות היא שבתקציב המועצה נראה את כל התמונה כולל הכספים שיועברו לעמותה למען הקשיש כבר – ניר
במהות אנחנו מאשרים את הסכומים  והסכום מאושר במסגרת התקציב ושם , לא רואה בעיה. יבבאישור התקצ

  .ניתן לקבוע את התקציב לעמותה

  14/6/10 פרוטוקול הוועדה מיום 2011תמיכות לשנת נוהל ההצעת תבחינים ל: הצעת החלטה

   פה אחד אושר2011לשנת  נוהל התמיכות: החלטה

  

  

  

  

  



  

          - 5 -   

    :ועדת ערר לארנונה  - 7לסעיף 

  . כל ההרכבים עומדים בקריטריונים– ב"מצ הרכבים 4מוצעים הרכבים לועדות הערר לפחות     

  אישור ההרכבים המוצעים : הצעת החלטה    

  .הרכבי הוועדות לערר לארנונה מאושרים פה אחד: החלטה

  

  :ב"מצ -  אישור חוק עזר לביטול סעיפי עונשין  - 8לסעיף 

  .הביטול אושר פה אחד: החלטה                                              

  

    :ב"מצ –ם רי"אישור תב   - 9לסעיף 

  . רים אושרו פה אחד"התב: החלטה       

  

שנכון יהיה , שאושר לביצוע מתקציבי משרד הפנים מבקש להעיר לגבי  מגרש המשחקים בניצני הנגב –סיני 
  . ך הצללת המתקן ולהשלים אותו כראויר מבני ציבור לצור"להוסיף תקציב מתב

ר "אין צורך באישור תקציב כיוון שתקציב תב) .  נגד1 בעד 10(י מרבית חברי המליאה "הצעתו של סיני התקבלה ע
  . ר"ל מתאימים לנוהל השימושים בתב"מבני ציבור מאושר והשימושים הנ

  

  

  

  

  

        סיגל מורן

  

  

    ראש המועצה

                           

  :רשמה

  דרה גורפינקל ה

  

 

  

  


