
 

 

 06/08/17 פרוטוקול מליאת מועצה מיום
  7201/07מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציגת כרמים - גוגי יצחקי
 נציג להב - רז קדמון

 נציג גבעות בר - אילן קציר
 נציג שובל - שורטובי 

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 נציג תאשור - אדי תורג'מן

 נציג ברוש - גיא חדידה
 חצריםנציג  - עופר רימון 

 
  : נעדרים

 נציג שומריה - זבולון כלפה
 נציג דביר - גיל בנימין
 נציג משמר הנגב - סיני פסל

 
 

 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל משתתפים:
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 תקציבאית - נטע לי אביטל  

 חכ"ל - דרור קראווני
 יועמ"ש - עו"ד צביקי גבר

 עורכת עיתון - נועה זמסקי
 ע. ראש המועצה - לילך קולומבוס  
   

 
מאושר פה אחד  –והוועדה לתכנון ובנייה.. להכניס מספרים  12/16 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 

 . אין מתנגדים –
 

 דיווחים:
 

 ויצאנו לנוהל סיים את עבודתו מנהל דודאים שנבחר לפני כשנה – בחירת מנכ"ל חדש לדודאים
 . לדודאים לתקופה של שנה עד ליציאה למכרז לשותף פרויקטור לניהול דודאים הצעות מחיר ל

לאבחון . המועמד שנבחר הוא  4מועמדים ומתוכם שלחנו  9התקבלו כעשרים הצעות, רואיינו 
 .15/10/17-ניר בר דוד, תושב קיבוץ להב שיכנס לפקיד ב

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 עם מנהל מע"מ נפגשנו  פני שלושה שבועותל – סקירה על ההתנהלות עד היום – מע"מ בדודאים
 – מע"מבין המועצה לב"ש במהלך הפגישה נחשפנו לכך שבמע"מ התחושה היתה של מלחמה 

. הצלחנו ליישר את ההדורים ולהבהיר את המקום של מלחמה שאנחנו לא היינו שותפים לה
הובהר לנו שהשומה כבר הוזנה ביקשנו ממנהל מע"מ לדחות את הוצאת השומה אך, המועצה. 

מחלוקת לשלושה תחומים: מע"מ ולכן לא ניתן יותר לעכב את התהליך. השומה  במחשב
הבהרנו והסברנו למנהל מיליון שקל.  67בסכום של והצמדה,  ים וריביתעוסקים, מע"מ מלכר"

באפשרות המועצה לשלם בשום דרך והמשמעות תהיה חדלות פרעון של אין כזה סכום מע"מ ש
, והבהרנו שאין לנו איך לחזור תשומותמע"מ ב בנוסף ביקשנו ממנהל מע"מ להכיר. המועצה

לומר שלמע"מ העוסקים מעולם לא חשוב ולגבות את הכספים הללו מהעוסקים והמלכרים. 
נערכנו )ממילא זהו סכום שאם היה נגבה בעבר היה מקוזז מהעוסקים(. לנו אסור היה לגבות 

ומסבירים את המצב המורכב והרטרו' של התשלום הוא מבחינתנו מאוד מורכב. אנחנו פונים 
כל שניתן להגיע שר האוצר, שר הפנים הנהלת מע"מ וכו'. אנחנו נפעל כ –לכל מי שאפשר הזה 

 להסדר שהמועצה תוכל לעמוד בו.

 נושא נוסף שמגיע בתקופה הקרובה להבשלה וגם כאן העלויות  – לדודאים שומות המנהל
 אחת על פסולת יבשה והשניה על הפסולת הרטובהמרמ"י שומות קיבלנו שתי  –גבוהות מאוד 

 . ואנו פועלים לערר על גובה השומות

 של נווה במדבר מסיימת את תפקידה  "האגדית"רותי רובין המנהלת  – בית הספר נווה במדבר
אנו מבקשים בהזדמנות זאת להודות לה על השנים הרבות שניהלה  – ופורשת לגמלאות

. בימים בהצלחה רבה את בי"ס נווה במדבר ומאחלים פרישה לגמלאות נעימה ומעניינת
 בית הספר הפורשת.  תכנס להחלפת מנהלתשהקרובים תקבל מינוי מועמדת ראויה 

 בנושא היישובים התקיימו שלושה דיונים בוועדת הגבולות  -היישובים החדשים  – וועדת גבולות
שהמועצה  צגנו את עמדתנו כולל סקירה על כלל האתגריםבדיון הראשון אנחנו ה -החדשים 

אנו ה לפיעמדתנו  ניצבת בפתחם והצמיחה הדמוגרפית המסיבית בכלל יישובי המועצה, וכן את
סבורים שיש להקים מועצה אזורית חדשה לכל הישובים שקמו/יקומו בהמשך הדרך. עמדה 

לפני כשלוש שנים כאשר הנושא עלה בועדת החקירה  זאת היא בהתאם להחלטת המליאה
ישובים נוספים. אם לא תתקבל העמדה לפיה אנחנו מבקשים לא לצרף למועצה  שפתחה מיתר,

הציגו בנוסף מ.א תמר, מ.א הר כרמית בלבד.  הישוב של  ותלשקול את קבלהמועצה מבקשת 
שהעלו חלופות נוספות  .מיתרומועצה מקומית  חברון, תנועת אור, החטיבה להתיישבות

 . לחלוקת היישובים החדשים בעיקר בין מ.א תמר, בני שמעון והר חברון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 2017/ה/21יובלי הנגב לאחר פסילת מכרז בבית הספר שיפוצי קיץ מכרז אשרור  : 2לסעיף 
 : שנשלח במייל

 
 ת את ההחלטה פה אחד אין מתנגדיםרהמליאה מאשר

 
 :תיראימוץ סמל בית הספר פרוייקט ואדי ע : 3לסעיף 

 
 

. ל מרחב הנגב שמקדם תפיסה אקולוגית לכללפרויקט הבקשה היא לבקש לפתוח סמל בית ספר 
פתיחת סמל בית הספר תאפשר לפרוייקט פרויקט אזורי שהוקם בהתאם להחלטת המדינה. המדובר ב

לקבל תקציבי מדינה באמצעות סמל המוסד. חשוב להבהיר לא יהיה נטל כלכלי על המועצה, יחד עם 
 אימוץ הסמל יאפשר קבלת תקציבי בינוי וכו. זאת, כאמור, 

 
 

 השיפוט של המועצה האם יש בזה בעיה משפטית?נמצא בתחום אני מבין שהמיזם אינו  –רז 
עדין לא קיבלנו חוות דעת משפטית אבל האישור כמובן מותנה בקבלת חוות הדעת. כרגע  –סיגל 

 ממקום בשטח גלילי..
 

. זהו "בר קיימא"את הכיוון של פיתוח ולהדגיש בעד הכיוון. אנחנו כמועצה צריכים לאמץ  –טובי 
חינוכיים אפשר שת"פ תיוזמה מאוד טובה והו דגש ומהבחינה הזאת זאת נושא שלטעמי נכון לשים עלי

 . הדרך בהמשך
 

יודע שכאשר מקבלים סמל מוסד זה גם מכניס את המקום לבקרה והתנהלות נכונה )כמו  -עופר
 במקרה של החוות החקלאיות( ולכן אני גם בעד.

 
 נגדאחד בעד  9 אימוץ סמל המוסד לואדי עתירהמליאה מאשרת את 

 
 
  

 :2017עדכון תקציב חצי שנתי  : 4 עיףלס
 

 .2017עדכון תקציב   מצ"ב מצגת –נועה 
 

 פה אחד אין מתנגדיםהעדכון החצי שנתי המליאה מאשרת את 
 
 

 
 

 :תקציב הוועדים המקומייםאישור   :5לסעיף 
 



 

 

 ₪ 1,015,000בהיקף של  2016אישור עדכון תקציב ועד מקומי כרמים לשנת  –נועה 
 .₪ 1,171,536בהיקף של  2017תקציב ועד מקומי דביר לשנת  אישור 

 
 פה אחד אין מתנגדים - תקציב הוועדים דביר וכרמיםהמליאה מאשרת 

 
 

     
 :אישור תבר"ים  :6לסעיף 

 מצ"ב רשימת תב"רים
הולך  50%הדופן בהתאם להסכם חלף היטל השבחה  שותפות על המיזמים צמודי –תב"ר פארק חצרים 

אלף  350 -לטובת המיזם המשותף שמתנהל עדין בתב"ר טרם הפיכתו לחברה ולכן הבקשה להגדיל ב
 שמייצגים את קופת השותפות תקבולים בעבור היטלי פיתוח.

 
המועצה  לטובת –נכנסנו השנה לפרויקט שיקום שכונות של משרד השיכון  –סיגל  –שיקום תשתיות 

( הקריטריון המכריע היה זמינות הפרויקט. 2018 -ועוד מיליון ב 2017 -מיליון ב 2) ₪מיליון  3הוקצו 
 ישובים שיכולים להיות רלוונטיים; 4עברנו ישוב ישוב והגענו למסקנה שיש 

כתוספת לסכום שאוגם בשובל הוא  ₪נכנסו לשיקום תשתיות הפרויקט בשל לגמרי ומיליון  –שובל 
 עותי.משמ

 לטובת התשתיות הללו. ₪והוחלט להקצות מיליון  –מצב הכבישים מאוד בעייתי  –מושבי יחדיו 
 תוקצה לבית קמה/משמר הנגב.  2018היתרה על סך מיליון נוסף בשנת 

 
 אין מתנגדים –המליאה מאשרת את התברים פה אחד 

 
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל 
 
 
 
 


