
 

 

 הצגת דו"ח ביקורת  –פרוטוקול מליאה מיוחדת 
  3102/52מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג משמר הנגב - סיני פסל  
 נציג להב - ניר זמיר  
 נציג כרמים  - מוטי כוג'סטה  
 נציג דביר - יאיר לוין  
 נציג תדהר - איציק אבוטבול  
 נציג נבטים - נחמיה שחף  

 
 נציג תאשור - ריק זכריהא  נעדרים:
 נציג בית קמה - איתי זיידנברג  
 נציג שובל - טובי שור  
 נציגת חצרים - בתיה דויטש  
 נציג גבעות בר  - אילן קציר  

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ
 נציג ברוש - דוד קדוש  
   

 מועצה  - צוות מטה משתתפים:
 מזכירת המועצה  - הדרה גורפינקל  
 גזברות המועצה  -ריצ'קר-ןנועה לוי  
 מבקרת המועצה  –שופר-שרייבר נירית  
 מנכ"ל עידן הנגב  - משה פאול  
   
 הצגת דו"ח ביקורת :  –מליאה מיוחדת    

 
בהתאם להוראות משרד הפנים, ועדת ביקורת קיבלה את דו"ח הביקורת שהוציא מבקר משרד נירית: 

 .3102הפנים אשר הגיעו למועצה באוגוסט 
וגיבשה את המלצותיה אשר נשלחו לחברי  3102ת הביקורת דנה בדו"חות הביקורת באוקטובר ועד

 המליאה כחומר רקע.
 ית ליקויים והמלצות ועדת ביקורת:מציגה תמצלהלן מצגת  ה

 סה"כ לא נמצאו ליקויים מהותיים. רוב הליקויים אשר הוצגו נמצאים בתהליך תיקון או כבר תוקנו.
 

 ביקורת לגבי שאר הליקויים שנמצאו בדו"ח:להלן המלצות ועדת 
 התקשרויות

 התקשרויות באופן יסודי. להלן פירוט  ההתקשרויות שנבדקו:  4במסגרת הביקורת נבדקו 

 מבקר משרד הפנים מצא כי הליך ההתקשרויות נמצא תקין.

  'ושא שרותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון צויין כי המועצה לא ערכה מכרז בנ  -בהתקשרות ב
כי ההתקשרות פטורה מחובת מכרז.  0991אלא פועלת על פי חוות דעת של היועץ המשפטי משנת 

 המבקר לא ציין את דעתו על נושא זה.
 

ועדת ביקורת ממליצה למועצה לקבל חוו"ד עדכנית בנושא לאור הזמן שעבר מאז קבלת חוות הדעת 
 לצאת למכרז בנושא. שנה. ו3או לבחון את האפשרות 21והגידול בהתקשרות מלפני 



 

 

 נועה: המבקר לא ציין נושא זה בליקויים אלא רק בפרקים, את נושא מכרז להנהלת החשבונות.
 

על צמצום הפטורים בנושא זה כאשר הכיוון הברור הוא הנחייה  3102-מנירית: יש החלטת בג"צ 
 זאת. ולדעת ועדת הביקורת יש לבחון  ממכרז

 
 סיגל: הנושא יבחן בשנה הקרובה.

 חובות ארנונה  – 4ד.

אש"ח אשר מטופלים  20 -יש חובות עובדי מועצה בסך של כ 20.03.03על פי הדו"ח נכון לתאריך  .0
  בהסדרים מול מחלקת גבייה בין אם דרך הסדר תשלומים/ הסדרי פשרה / עיקול בנק.

גבייה עפ"י נתוני מחלקת ה -החייבים בסכומים הגבוהים ביותר) לא כולל תושבים( 31יתרת חוב  .3
מתוכם חוב של חברה אשר ₪. אלף  0,214 -החייבים הגבוהים ביותר עומדת על כ 31יתרת חוב של 

. המועצה הציגה את הפעילות שלה  3114מלפני  שנת ₪ אלף  213 -נמצאת בפרוק עם חוב של כ
 .3102בנושא גביית החובות ונמצא כי מרבית החובות הליכי גבייה אשר יוסדרו בשנת

ממליצה למועצה כי גזברית  המועצה תקיים בדיקה רבעונית לגבי מצב הגבייה  ועדת ביקורת
 ₪. אלף  150מחייבים מעל 

 השתתפות בתקציב הג"א
המבקר סקר את התנהלות המועצה בנושא תקציב הג"א ההערה בנושא היתה לגבי אי העסקת עובדים 

 במשרות קבועות לתחזוקת מקלטים אלא ע"י קבלני משנה.  

רת מציינת כי במהלך השנה שופצו מספר מקלטים עם זאת יש להמשיך ולפעול בתחום ועדת ביקו
 זה.

 וועדים מקומיים – 1ד. 

 בדו"ח הביקורת נסקר נושא הוועדים המקומיים:

על הוועד המקומי להכין תקציב  0921 –על פי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 
לאוקטובר בשנה נוכחית לגבי  0-בל את אישורה לתקציב עד השנתי ולהעבירו לאישור המועצה ולק

 תקציב שנה הבאה.

כמו כן, על פי אותו צו, על הוועד להגיש דו"ח כספי מבוקר ע"י רואה חשבון למועצה וזאת תוך ארבעה 
 חודשים מתום השנה.

דים הדו"ח התייחס לאיחור הוועדים בהגשת התקציב השנתי וכן לגבי אי הגשה ואיחור של  ווע
 בהגשת דו"ח כספי מבוקר.

ואילך  3100כמו כן העיר המבקר כי הועדים המקומיים נדרשו לערוך את הדו"חות הכספיים לשנת
 נושא אשר לא בוצע בשנה זו. – 2/3100עפ"י המתכונת האחידה כנדרש בחוזר מנכ"ל 

 הל ומבוקר באופן שוטף ע"י המועצה מול הועדים.ועדת ביקורת מצאה כי הנושא מנו

 
 המלצות ועדות ביקורת אושרו במליאת המועצה.

 



 

 

 
 /322302/פרוטוקול מליאת מועצה מיום 

  /213102מס'      
 
 

 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג משמר הנגב - סיני פסל  
 נציג להב - ניר זמיר  
 נציג כרמים  - מוטי כוג'סטה  
 נציג דביר - יאיר לוין  
 ג תדהרנצי - איציק אבוטבול  
 נציג נבטים - נחמיה שחף  

 
 נציג תאשור - אריק זכריה  נעדרים:
 נציג בית קמה - איתי זיידנברג  
 נציג שובל - טובי שור  
 נציגת חצרים - בתיה דויטש  
 נציג גבעות בר  - אילן קציר  

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ
 נציג ברוש - דוד קדוש  
   
  

 מועצה  - צוות מטה משתתפים:
 מזכירת המועצה  - הדרה גורפינקל  
 גזברות המועצה  -ריצ'קר-נועה לוין  
 מבקרת המועצה  –  נירית   
 מנכ"ל עידן הנגב  - משה פאול  

 
 אין מתנגדים.  –אושר  /243102פרוטוקול  : 0לסעיף 

 
 דיווחים :  

 קיבלנו את חתימת שר הפנים על חשמל ירוק. -

 סמכויות מחוזיות.  –לתכנון ובניה הסמכה לוועדה  -
   

  אישור תבחיני ועדת הקצאות: : 3לסעיף 
 

 סיגל: יש כמה סוגים של נכסים :   

 המועצהמבנים של הישוב שבשימוש  -

 מבנים של המועצה שבשימוש הישוב -
ועדת ההקצאות שהחלה את עבודתה ניהלה דיון בנושא ומצגים למליאה תבחינים 

כם הקצאה כפי שיועבר לחתימה לאחר סיום הליך ההקצאה. אנו לוועדה ובנוסף הס
מתכוונים בשנה הבאה להסדיר בשלבים את נושא ההקצאה למבנים בבעלות המועצה 

 שנמצאים בשימוש של גורמים אחרים.
סיני: להבנתי יש כאן בעיה של הקצאת מבנים לאגודות החקלאיות שכן באחד 

 הקריטריונים יש תנאי של מלכ"ר.



 

 

 
 ת: אכן זה התנאי ולא ניתן לבטל אותו ..אורי

 
 הדרה: הפתרון יהיה הקצאת המבנה לוועד המקומי.

 
 הצעת החלטה: מתבקש אישור המליאה לתבחינים ולהסכם המוצגים. 

   
 .פה אחד אין מתנגדים המליאה מאשרת את התבחינים ואת ההסכם   

 
 

 :אישור אמות מידה לשילוט   
 

   על מנת להתחיל ולהפעיל את חוק העזר לשילוט של המועצה   
 אמות המידה.מוצגות   

 
 פאול: חושב שאין צורך להוסיף על הקבוע בחוק העזר.  

 
 סיני: אם לא עוברים על חוק המדינה, אז לא חושב שצריך להמשיך ולהקשות.   

 
 . שילוט המפנה לחוק הדרכיםאמות המידה ללא התוספת מאשרת את  המליאה  

 
  בהשתתפות עו"ד עודד מעצרי, יועמ"ש חברת מגע"ר : –צו המיסים  : /לסעיף 

 
 עודכנו הצו תעריפי –" 3104 לשנת המיסים צו" המליאה לאישור מביאים: אדית

 החריגה הבקשה השרים י"ע אושרה כי דווח כן כמו. התקנות פ"ע שאושר בשיעור
 בשיעור, שנתיים פני על המדורגת פיםהתערי העלאה של השנייה הפעימה-3102 לשנת

 .3.2% של
 :3104 לשנת שמוגשת החריגה הבקשה הם המיסים בצו השינויים

, ר"למ ח"ש 12.32 -כעסק הפועל תוכנה בית 221 לתעריף 2% העלאת השלמת .0
 .אושרה לא אשר

 קרקע 0109 תעריף -הנגב עידן לאזור אושרה לא אשר חריגה בקשה השלמת .3
 .ר"למ ח"ש 23.30 -בנקים המשמשת תפוסה

 .ר"למ' אג 22 של בסך וולטאי לפוטו תפוסה לקרקע תעריף אישור .2
   

  של בשיעור המקומי לוועד ראשונה ארנונה להטלת בקשה הגישו – תאשור מקומי ועד
 .מהארנונה 21%

 
 לשיעור המקומי לוועד הארנונה תעריף את להעלות מבקשים -בר גבעות מקומי ועד
 השרים תשובת התקבלה טרם להיום נכון. 3103 בשנת שאושרו 02% וםבמק 21% של

 .כאמור הבקשה תוגש לא, תאושר ובקשתם במידה. 3102 לשנת
 

 .התעריף נלקח מטיוטת תקנות שלא אושרו ע"י משרד הפנים  –ולטאי ו פוטו
 

סיגל: חשבנו הרבה על התעריף. אנחנו רוצים שהמתקנים יקומו ויהיו רווחים אבל זה   
 נבחנה כאמור לעומק והיא בהחלט סבירהחלק מהכנסת המועצה, ההצעה שלנו   



 

 

 
 נמי: חושב שהתעריף הוא הגיוני וסביר.   

 
 סיני: חושב שצריך להפחית ולקחת את המינימום האפשרי ולאשר את התעריף   
 אגורות. 1.34 -הנמוך ביותר סביב ה  

 
 י. מוטי: מחזק את סינ  

 
 יש יזמים שהפרוייקט כדאי  0.01 -נמוך מידי, גם ב דרור: דואג מכך שהתעריף  
 בשבילם.  

 
 אנחנו  (וכו',הגגות )בתים, רפתות  סיגל: יש מועצות שגובות גם על המתקנים שעל   
 קחת את התעריף סביר. ול ההחלטה המובאת כאן ובים.החלטנו שלא   

 
 מליאה שתי הצעות : סיגל: מביאה להצבעת ה  

 אג' כפי שהוצגה . 22הצעה של  .0

 אג'.  34הצעה של סיני על  .3
 

 אחד נגד.שבעה בעד  –אגורות כפי שהוצגה  5/הראשונה בתעריף הצעה המליאה מאשרת את ה
 

 אישור תב"ע יחדיו : : 4לסעיף 
 

 נדרש אישור המליאה לאישור תב"ע יחדיו. התב"ע היא של שלושת המושבים דרור:   
 את התוכניות שמתואמות פעם אחת למעלה לתוכנית שטחים פתוחים שמסדירה   
         ופעם אחת לתוכניות ישוביות.  

 
 . המליאה מאשרת את תב"ע יחדיו    

 
 : 1024הצגת הדגשים לתוכנית עבודה  : 5לסעיף 

  
 .לאחר התייעצות נדחה נושא זה והוא יוצג ביחד עם התקציב בישיבה הבאה  

 
 : אישור תברי"ם : 1 לסעיף

   
 אין מתנגדים –התברי"ם מאושרים פה אחד 

   
 

  
 
 

    
     רשמה: הדרה גורפינקל       



 

 

 


