
 

 

  04/01/2015פרוטוקול מישיבת מליאה מיום 
  12/014מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן נוכחים: 
 נציג נבטים - אביגיל יוסף  
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
 נציגת חצרים -  הדר רון  
 נציג בית קמה - דורון יונאי  
 נציג שובל - ובי שורט  
 נציג להב  -  רז קדמן  
 יג דבירנצ - גיל בנימין  
 נציג משמר הנגב - סיני פסל  

 נציג כרמים - תמר מילשטיין
  שומריה תנציג - פאר הורוביץ  

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 
 

 נציג תאשור - מאיר עזרן  נעדרים:
 ברושנציג  - גיא חדידה

 
   

 מח' רווחה - עידית אטינגר משתתפים:
 מח' חינוך - יהודה נגר  
 ח' הנדסהמ - ולדימיר פיצ'קר  
 יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני  
 גזברית - נועה לוין  
 ספורט וחוגים - יוסי טוביאנה  
 דודאים - עדו רובינשטיין  
 מח' גזברות - נטע לי אביטל  
 יועץ משפטי מועצה  - עו"ד צביקי  

 להב - ליאור דפנר
 כרמים - יורם סהר

 משמר הנגב -  אלכס  
 בית קמה - לירון קמפו

 חצרים -  חוה  
 חצרים -  נטעלי

 בית קמה - זאב פקציארז  
 גבעות בר - חננאל ברוכי  
  תדהר - יעקב שמשון  
 משמר הנגב -  ירי  
 משמר הנגב - הדס פלג  
 נבטים -   שרה  
 תאשור - אדי תורג'מן  
  כרמים  -  דניאלה  
  שובל - ציקי לוין  
 דובר המועצה - הדר מוריץ  
 דביר - ןיאיר לוי  
 להב - יוסי כהן  
   

 . 11/2014אישור פרוטוקול  -
 

 הפרוטוקול אושר פה אחד אין מתנגדים



 

 

 
 
 

 דיווחים : – 1לסעיף 
 
סקירה על החברות שקיימות במועצה )חכ"ל,  – 2015והצעת תקציב  2014מצגת עדכון תקציב  :סיגל

 חשמל ירוק, עידן הנגב, שוקת, פארק חצרים וכו'(.

 
מחלקות, לתקציבאיות המחלקות, להנהלת אגפים ומנהלי גזברית המועצה, להודות ל מבקשתבנוסף 

החשבונות, ליחידה האסטרטגית ולתקציבאית המועצה נטע לי אביטל על העבודה הרבה והמאומצת 
 .2015שהושקעה בהכנת תוכניות העבודה ותקציב המועצה לשנת 

  
 – :ארנונה עדכון תעריפי – 2לסעיף 

 
שלא כמו התחשיב התברר שמשרד הפנים אושר צו המיסים, לאחר האישור בר נובמבמליאת  

כפי שאושר במליאת מתבקש אישור המליאה על תיקון צו המיסים . 3.66 קבע עליה של %שביצענו, 
 .בהתאם להחלטת משרד הפנים 3.66%ולקבוע עליה של נובמבר 
  

 אין מתנגדים. –פה אחד ים המליאה מאשרת את עדכון צו המיסים בהתאם לחישוב משרד הפנ
 

  :סופי 4201תקציב עדכון  – 3לסעיף 
 

  – 2014נועה מציגה את עיקרי השינויים של עדכון תקציב 
 
 

 :  2014  -סופי ל נועה: מציגה עדכון תקציב
 

 קרנות :
 : סה"כ קרן דודאים  
 ₪ 7,665,083  הכנסות   
 3,500,000₪   הוצאות  
 4,165,083₪    -31/12/14יתרה ל  

 
 

 : סה"כ קרן איכות הסביבה  
 ₪  802,467   הכנסות  
 ₪ 668,300    הוצאות  
   ₪  134,167  -31/12/14יתרה ל   

 
 : סה"כ קע"פ  
 ₪  134,167   הכנסות  
 ₪ 0   הוצאות  
 134,167₪  – 31/12/12יתרה ל   

 
 

  161,742,120₪סה"כ תקציב סופי מועצה :    
 
 

 אין מתנגדים. –סופי מאושר על ידי המליאה פה אחד  4201עדכון תקצב   
 

 אין מתנגדים –מאושר פה אחד  4201אישור קרנות הרשות לשנת 
 

 נסגרת 16/2013מליאה   



 

 

   
 

 13/014 פתיחת מליאה מס'
 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן נוכחים: 
 נציג נבטים - אביגיל יוסף  
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
 ציגת חצריםנ -  הדר רון  
 נציג בית קמה - דורון יונאי  
 נציג שובל - ובי שורט  
 נציג להב  -  רז קדמן  
 נציג דביר - גיל בנימין  
 נציג משמר הנגב - סיני פסל  

 נציג כרמים - תמר מילשטיין
  שומריה תנציג - פאר הורוביץ  

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 
 

 נציג תאשור - מאיר עזרן  נעדרים:
 ברושנציג  - יא חדידהג
 

   
 מח' רווחה - עידית אטינגר משתתפים:

 מח' חינוך - יהודה נגר  
 מח' הנדסה - ולדימיר פיצ'קר  
 יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני  
 גזברית - נועה לוין  
 ספורט וחוגים - יוסי טוביאנה  
 דודאים - עדו רובינשטיין  
 מח' גזברות - נטע לי אביטל  
 יועץ משפטי מועצה  - "ד צביקיעו  

 להב - ליאור דפנר
 כרמים - יורם סהר

 משמר הנגב -  אלכס  
 בית קמה - לירון קמפו

 חצרים -  חוה  
 חצרים -  נטעלי

 בית קמה - זאב פקציארז  
 גבעות בר - חננאל ברוכי  
 תדהר  - יעקב שמשון  
 משמר הנגב -  ירי  
 משמר הנגב - הדס פלג  
 בטיםנ -  שרה   
 תאשור - אדי תורג'מן  
   כרמים  -  דניאלה  
 שובל - ציקי לוין  
 דובר המועצה - הדר מוריץ  

 דביר - יאיר לוין
 להב - יוסי כהן  

 
 



 

 

את עיקרי השינויים בתקציבי וכן  5201מציגים תוכנית עבודה ותקציב לשנת  האגפיםמנהלי 
 :5201לתקציב  4201המחלקות בין תקציב סופי 

 
מוצגים שלושה יעדים: שדרוג בתי עלמין, הקמת פאב/מועדון  2015 -יעדים ייחודיים ל: מועצה ראש ה

 .לצעירי המועצה, סיוע לישובים באחזקת מרכיבי ביטחון
 

 לא בטוח שאלו הצרכים של צעירי המועצה: רז
 היעד נגזר מהתוכנית האסטרטגיתסיגל: 

ה הבאת היעדים באופן ספציפי למליאה טובי: מציע לאשר את היעדים הייחודים כתקציב מותנ
 ואישור התוכנית שלהם.

 
 גיל: מציע שנדון על הנושאים הללו בנפרד ולא יאושרו היום

 
 הצעת החלטה: הצעתו של טובי לתקציב מותנה והצעת גיל לאישור בהמשך ולא במסגרת של היום

בתוספת תוכנית החלטה: תאושר מסגרת התקציב היום כתקציב מותנה שיובא לאישור המליאה 
היעדים הייחודיים מאושרים כתקציב מותנה  –בעד הצעתו של גיל  2בעד הצעתו של טובי  7מפורטת 

 .2015לשנת 
 

 
 

 סיגל: הסבר על ההפרשים בין התקציבים.
 

 אילן: מבקש בתחום גיוס הכספים בשנה הבאה לראות שקף מרכז בעקבות הכניסה של אודי לתפקיד.
 

 : עידית מציגה יעדים ודגשים עיקריים.אגף לשירותים חברתיים
 

סיני: האם קבעתם מדד כמותי לטיפול בסיכון? כמה מהאוכלוסייה שנזקקת אנחנו מצליחים להגיע 
 ולטפל?

 
משפחות שנמצאות בתוכנית עם השנים אנחנו מבצעים התאמות. נכון  32 –עידית: היעד המתוכנן 

אנחנו משפרים את הדיוק להתאים את להיום אין משפחה שנמצאת ההמתנה להיכנס ללהב"ה 
 התוכנית למשפחות הרלוונטיות.

 
 .: יהודה מציג יעדים ודגשים עיקרייםאגף החינוך

 
 ?התייחסות לחממות חקר: מבקש גיל

החלטנו חממה בשנה לבית ספר, נכון להיום אנחנו עומדים ביעד. השנה הוקמה החממה בניצני סיגל: 
 .הנגב

 
 גיל: תמיכה לכיתות א'?

תלמידים ואם  30ודה: מקווה שמשרד החינוך יאפשר לנו לתמוך בכיתות קטנות לילדי כיתה א' עד יה
 לא ננסה לחשוב על תגבור בכיתות.

ת שהיה צריך לעבוד על הנושא. הערכה שלנו היא שמשרד החינוך סיגל: במשרד החינוך הוקם צוו
יאפשר לנו לתמוך בכיתות קטנות לרשויות שמעוניינות אבל הוא יקצץ תקציבים שיגיעו ויפנה אותם 

 לרשויות חלשות.
 

 סיגל: מבואות הנגב, אנו נביא את תוכנית נעל"ה לדיון במליאה.
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 יעדים ודגשים עיקריים : יוסי מציגאגף ספורט תרבות ופנאי

 
סיגל: אנחנו מתכננים לעשות סדר בכל מה שקשור בפעילות המועצה ביישובים, כולל קריטריונים 

ברורים, לייצר משהו יותר שוויוני בין ישובים שבהם מתקיימות פעילויות של המועצה במתקנים של 
שימוש בחדרי אוכל, המועצה ובישובים שמתקיימות פעילויות שלא במסגרת מתקן של המועצה )
 מתקנים של הישובים וכו'(. יש לזכור שתוספת העלות תיכנס לעלות החוגים.

 
 : הדרה מציגה ייעדים ודגשים עיקרייםאגף מנכ"ל

 
 : נועה מציגה יעדים מרכזיים ודגשים עיקריים אגף הכספים

 
 ?2015מדוע יעדים שלא הושגו לא מופיעים בתקציב : טובי

 .שכים לשנה הבאהסיגל: חלקם יעדים מתמ
 

 : דרור מציג יעדים מרכזיים ודגשים עיקריים. אגף לפיתוח כלכלי
 

 האגף לפיתוח כלכלי יעבור להפעלה בחכ"ל. –דגש עיקרי 
 כרגע חסר לנו תקצוב של הוועדה החקלאית 

 
 ₪  144,000בחודש לטובת הועדה החקלאית ₪  12,000יש לנו עלות של סיגל: אנחנו יודעים ש

 ₪  60,000של פרוייקטורית סה"כ גדילה של  150,000ד יש תקציב של דרור: מנג
 סיגל: מבקשת לתקן את התקציב במליאה הנוכחית בהתאם לאמור.

 
 : ולדימיר מציג יעדים מרכזיים ודגשים עיקריים.  אגף הנדסה

 
א. יש סיכום כללי אבל לא ברור אם יש גידול מבקש לראות בעתיד הסבר לנוש –טובי: לגבי השכר 

אמירה לחוברת באופן כללי לדעתי החוברת ברמה גבוהה מאוד ונותנת הסבר מאוד טוב גם ברמה 
 מילולית וגם ברמת הצגת המספרים, אין שאלות שאין עליהם תשובות. 

 
 סיני: מבקש לחזק את האמירות של טובי.

 
 מבקש להבין אם תהיה עליה . –אילן: פנסיות 

 סיגל: התשובה היא שכן.
 

ישובים לוועדים המקומיים ) "המנות" מוצגים למליאה( שהם חלק מתקציב המועצה תקציבי ה
 לשנה הבאה

 
 :2015אישור תקציב 

 
 לאישור המליאה : 2015הצגת התקציב  -

 סה"כ קרן עבודות פיתוח: -
 

 ₪ 8,305,743 סה"כ קע"פ הכנסות:
 ₪  4,687,564                הוצאות :

 ₪ 3,618,180                                     יתרה: -
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  :  סה"כ קרן איכות הסביבה

 ₪ 134,167  הכנסות
 ₪  0  הוצאות
 ש"ח134,167                      יתרה: 

 
 : סה"כ קרן דודאים

 4,165,083₪  הכנסות
 ₪  0  הוצאות :

 ש"ח 4,165,083                      יתרה: 
 

 ₪ 121,738,113:  2015סה"כ הצעת תקציב מועצה לשנת 
 
 

 אין מתנגדים. –מאושרת על ידי המליאה פה אחד  5201לשנת ותוכנית העבודה הצעת התקציב 
 
 

: נועה מציגה שקף של יתרות תקציבי הפיתוח של תקציבי פיתוחחלוקת אישור הצעת החלטה 
 הישובים.

ואחזקת גני מיליון חלק לתב"ר פיתוח וחלק לתב"ר בטיחות  3.6חלוקת תקציבי פיתוח בסך של 
  .שעשועים לפי החלטה קודמת שאליה יועברו הסכומים לפי כל ישוב

 
 נטע לי: הסבר על תקציבי הפיתוח

 
סיגל: הישובים מחכים לתקציבי הפיתוח במיוחד לאור ההשקעות הרבות שנדרשו בבניית מבנים 

 חדישים
  

 .תנגדיםמליון מאושרת פה אחד אין ימ 3.6חלוקת תקציבי פיתוח בסכום של 
 
 

 : מוצגת רשימת התברים לאישור המליאה 
 2014מיליון בשנת  42-נועה: מציגה שקף על ביצוע התברים כ 

 
 . נטע לי: הסבר על התברים

 
 :ם לסגירה "מצורפת רשימת תברי

 
 

 

 2014סגירת תב"רים 
   

מס'      
 יתרת סגירה   הוצאות   הכנסות   פעילות תב"ר

 2010רכב להסעת תלמידים פרוייקט  1231
      
1,219,221  

      
1,219,221                  -    

 2012רכב להסעת תלמידים פרוייקט  1265
      
1,171,657  

      
1,171,657                  -    

 מיצג התיישבות 1273
         
150,000  

        
150,000                  -    

1286 
תחנות הסעה לתלמידים במשמר הנגב 

 ונבטים
         
200,000  

        
200,000                  -    

 2012ים שיפוץ והשמשת מקלט 1301
         
343,978  

        
343,978                  -    



 

 

 העברה מיוחדת למשרד האוצר 1333
         
900,700  

        
900,700                  -    

 חיבור תשתיות מים וביוב ביער להב 1031
         
119,543  

        
122,110  

          -
2,567  

 ישים וחניות בבית קמהשיקום כב 1202
         
337,544  

        
374,782  

        -
37,238  

 הסדרת צמתים בנבטים 1227
      
1,680,000  

      
1,680,253  

             -
253  

 21-התאמת מערכת החינוך למאה ה 1253
         
764,676  

        
765,563  

             -
887  

 ביה"ס מבואות הנגב עוז לתמורה 1276
         
208,000  

        
208,014  

               -
14  

 מגרש ספורט בתאשור 1280
         
223,773  

        
225,000  

          -
1,227  

 מגרש ספורט בדביר 1282
         
450,000  

        
451,823  

          -
1,823  

 םתוכנית מתאר לשטחים פתוחי 973
         
804,431  

        
798,057  

           
6,374  

 ד-שיקום תאים ג 1056
      
2,600,000  

      
2,267,238  

        
332,762  

 כיתות 18הרחבת ניצני הנגב עד  1093
      
4,472,790  

      
4,456,877  

         
15,913  

 תכנון ופיתוח קבוץ כרמים באופן אקולוגי 1097
         
523,000  

        
510,772  

         
12,228  

 2011דרך חיים  1259
         
990,000  

        
989,927  

                
73  

 הקמת מגמת תקשורת ביה"ס מבואות הנגב 1260
         
500,000  

        
497,942  

           
2,058  

 מעוןתכנון אסטרטגיית צמיחה לבני ש 1271
         
300,003  

        
300,000                   3  

 מיחשוב גני הילדים 1292
         
200,000  

        
174,272  

         
25,728  

          

       סה"כ
        
351,130  

 
 מצ"ב –התברי"ם מאושרים פה אחד 

 
 
 

 רשמה:    
 הדרה גורפינקל                                  

 
 
 
 


