
 

 

  05/10/14פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
   2014/10מס' 

  
  ראש המועצה  -  סיגל מורן    נוכחים:
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  חצריםנציג   -  הדר רון     

  נציג להב  -  רז קדמון
  נציגת נבטים  -  אביגיל יוסף

  נציג שובל  -  טובי שור
  נציגת שומריה  -  פאר הורוביץ

  נציג דביר  -  גיל בנימין
  בית קמהנציג   -  יונאידורון 

  
   נציג משמר הנגב  -  סיני פסל   נעדרים:

  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול
  נציג תאשור  -  מאיר עזרן

  נציג ברוש  -  גיא חדידה    
  נציגת כרמים  -  תמר מילשטיין    

  
  מנהל יחידה לפיתוח כלכלי  -  דרור קרואני  משתתפים:

  מהנדס המועצה  -  ולדימיר פיצ'קר    
  תרבות ספורט וחוגים  -  יוסי טוביאנה    
  של המועצה משפטית ץיוע  -  צביקי גבר    
  המועצה  תקציבאית  -    נטע לי    
  המועצה  מנכ"ל  -  הדרה גורפינקל    
  שירותים חברתיים  -  עידית אטינגר    
  מנהל החינוך  -  יהודה נגר    
  קב"ט המועצה  -    נועם רז    

  
גוסטבו (חצרים).  (כרמים),  דניאלה, יורם ), (שובל חסיה, ציקי לוין (נבטים). גבי בחן-  נציגי היישובים

יגיל, זאב, לירון קמפו,  , לימור וליאור (להב) .ירי, אלכס, הדס, אורלי (משמר הנגב)
  דודי רייש (שומריה). , (גבעות בר) , חננאל(בית קמה). ירון ברדה, ירון בורבא , שגבנמי

      
   ין מתנגדים. א –מאושר פה אחד  – 9/14 אישור פרוטוקול  :  1לסעיף 

  
  דיווחים:  : 2לסעיף 

  

 –גיוס כספים פעילים במסגרת צוק איתן. למתנדבים ול האירוע הוקר קיימנו – "צוק איתן" •
,  מיגוניותהצבת לטובת בזמן המבצע הושקע מאמץ גדול לגיוס כספים ואכן גויסה תרומה 

דין לא מלא אך זאת ע. אומנם המענה )בתי הספרב (מיגוניות הוצבו גםתוכנית תמיר בהתאם ל
מיגוניות מתרומה נוספת ואנחנו נתגבר עוד אזורים  25תהיה תוספת של בהמשך . התקדמות

. פנינו להחזרי הוצאות שהישובים הוציאו ואנחנו מקווים )'(תחנות הסעה וכו רגישים במיוחד
 שיהיה החזר.

 19/10אה עד סיגל מודיעה על נסיעה לחו"ל לשבועיים ומעדכנת את המלי –נסיעה לחו"ל  •
 ימלא את מקומה סגן ראש המועצה טובי שור.



 

 

 מוצע לוועדת ההשקעות של המועצה –גילי בנימין  - בחירת נציג מליאה לוועדת ההשקעות  •

 

מאושר פה אחד על ידי המליאה אין המינוי  –כחבר בוועדת ההשקעות  בנימין מינוי גיל
  .מתנגדים

 

   למנות מחליטה שמעון בני האזורית המועצה מליאת  •
  :הבאים החברים את בחברה החשמל הירוק  כדירקטורים    
  

    נבחר        המועצה ר"יו   -        מורן סיגל    
  נבחר       מליאה נציג  -   יונאי דורון    
  מועצה עובדת - ריצקר לוין נועה    
  מועצה עובד -   קר'פיצ ולדימיר    
  

  הירוק  בעבר וממשיכים לכהן: הנציגים הבאים מונו כנציגי הציבור בחברת החשמל •
     

  ציבור נציגת -     הולי ביטון טלי
  ציבור נציג -           יפת יניב 

  

 

  אין  מתנגדיםפה אחד  המליאה מאשרת את הרכב הדירקטוריון

 

ארנון בוכנידר,  –חברי הוועדה קיבוץ להב לביקורת  תועדמתבקש אישור המליאה למינוי  •
 הדר מילרו אורי פס

  
  אין מתנגדיםפה אחד מאשרת את וועדת הביקורת של קיבוץ להב  המליאה

  
  

 

  :מוצגת מצגת  + חוברות ליישובים   - 2015תוכניות עבודה  - 3לסעיף 
  

  יעדי ראש המועצה. –סיגל מציגה 
  

 ולקבל נתונים בכדית נשמח לדע ' אנחנו בונים את התקציב לשנה הבאה – 2015תקציב  –לירון 
  להתחיל?

  
  הנתון האחרון שיהיה בתוכנה לפי הנתונים. , אנחנו מעדכנים אוכלוסייה לפי הממ"ד –נטע לי 

  
  מבקשת לקחת כבר היום את נתוני הממ"ד בשביל שהישובים יוכלו להתחיל לתכנן. –סיגל 

  
, יש צרכים שלא יכולים להתקיים התקציב של המועצה גדל והתקציב של היישובים לא השתנה –אילן 

  .בתמיכה כזאת
  



 

 

צריך לקחת בחשבון שהתקציב אומנם לא השתנה ולקראת שנה הבאה לא תהיה עליה אבל כן  –יגל ס
נוספו שירותים בתחומים שונים בשווה ערך. בפגישות של מטה עם מטה ניתן יהיה לראות שהתמיכה 

לדעתנו שביישוב גדלה (שווה ערך של שירותים). היישובים מקבלים תקציב לוועדים המקומיים 
  אוי.תקציב ר

  
  צריך להבין מה זה אומר ואיך זה יפעל. –לגבי המודל של הרפרנט  –גילי 

  
  זאת תוספת., זה לא במקום , הישוב יכול לפנות למנהלי האגפים  –סיגל 

  
  יש כפילות בין תפקיד הרפרנט לבין תפקיד העו"ס. –ורד 

  
  את המודל המוצע. אנחנו נדייק את הדברים ונשלח לכם, הרעיון לא לסרבל אלא לשפר  –סיגל 

  
  מבקש עוד מידע לגבי ההסכם גג ואם צריך להתארגן לזה? –יורם 

  
  אנחנו נעדכן. , אחרי החג תהיה פגישה משותפת –סיגל 

  
  מנכ"ל המועצה:

  :הדרה מציגה את יעדי האגף
  

  חסיה: מדוע אין מדדים  לתהליכים שהמועצה מובילה? חשוב ללוות כל תהליך כזה בהערכה ומדידה.
  

תו גם ב שמקווה ששנה הבאה יושלם ויחד אה: מהנושאים שעלו מהישובים היה שיפור פני הישוהדר
  .ישפר את הנראותשפרויקט השילוט 

  
  . שמוצג קהילתיהאביגיל: מחכה לראות מה משמעות התהליך 

  
  :גזברות

  
  : הדרה (בשם נועה) מציגה את יעדי האגף

  
ועצה עובדת באופן מיושן ולא מתאים לנדרש לאו: מבקש להעיר שמערכת הנהלת החשבונות של המ

  כיום מהישובים.  
  

דורון: חושב שיש מקום לקיים תהליך בדיקה מעמיק מול הנהלות החשבונות בישובים ולראות כיצד 
  ניתן לשפר.

  
סיגל: לא מקבלת את האמירה שהמערכת במועצה מיושנת וארכאית . צריך לקחת בחשבון שהכללים 

המועצה /רשות מקומית של רישום על בסיס מזומן ותנאי התשלום מביאים החשבונאיים שחלים על 
  לדיווח מאוחר . מקבלת את ההצעה של דורון והוא יועבר לנועה.

   
  :חינוך

   מציג את יעדי האגף –יהודה 
  

  אגף תרבות ספורט וחוגים:



 

 

  : יוסי מציג את יעדי האגף
  

ל דביר. אומנם התשובה היא שבונים אולם ספורט לדביר. אנחנו מאוד מבקשים לחשוב ע –ורד 
  ועדין יש אולם ספורט ביחדיו. , אולמות ספורט רק ביישובים שיש בהם מוסדות חינוך

  
מושבי יחדיו הם שלושה ישובים עם מרכז אחד, התנהל דיון במליאת המועצה סביב הקמת  –סיגל 

שמרוחקים ממרכז אולם ספורט למושבי יחדיו ואכן התקבלה החלטה להקים לשלושת היישובים 
  המועצה אולם ספורט.

  
  :שירותים חברתיים

  עידית מציגה את יעדי האגף
  

 

  :היחידה לפיתוח כלכלי
  דרור מציג את ייעד האגף

  
  מהנדס המועצה:

  ולדימיר מציג יעדי האגף
  

  .נושא הפיקוח יבחן לקראת שנה הבאה שוב –פיקוח 
  
  
  

  מצ"ב : -ם"אישור תברי
  

  ין מתנגדיםם מאושרים פה אחד א"התברי
  
  

              
  
  
  
  

    רשמה: הדרה גורפינקל 
  
  


