
 

 

 03/04/16פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  6201/40מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 חצריםנציג  - עופר רימון 
 נציג גבעות בר - אילן קציר

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 נציג דביר - גיל בנימין
  נציג משמר הנגב - סיני פסל

 נציג תאשור -  אדי 
 נציג להב - רז קדמון

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציג שובל - טובי שור

 
 נציג ברוש - גיא חדידה : נעדרים

 נציגת כרמים - תמר מילשטיין
 נציגת שומריה - פאר הורוביץ  

 
 כלכליפיתוח  - דרור קרוואני משתתפים:

 יועמ"ש - אורית הלויעו"ד   
 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל  
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 חינוך - עפרה שיר לביא  
 חינוך - יהודה נגר  
 מבקרת - נירית שרייבר  

 תקציבאית - נטע לי אביטל
  נוער ממבואות

 יום חילופי שלטון  –  )בר, עמית ולירון(
 חינוך - גלית פיקמן  
 מהנדס המועצה  - ולדימיר פיצ'קר  
 עורכת העיתון - נועה זמסקי  
   

   אין מתנגדים. –מאושר פה אחד  – 3/16 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 

 דיווחים: : 2לסעיף 
 

 קיבלנו הצעה אחת סך כל הדירוג של  –סיגל מעדכנת על התנהלות המכרז  –  מכרז דודאים
 .האיכות צריך להגיע למינימום ניקוד בכדי להתקדם ההצעה לא הגיעה לרף המינימום

 אושרה להפקדה בתנאים אמורה להגיע לדיון בוועדה לשמירת שטחים  – תב"ע דודאים
 .חקלאיים

 יהודה פורש לגמלאות ואנחנו נערכים  – יציאה למכרז לבחירת מנהל אגף למחלקת החינוך
 ליציאה למכרז.

 



 

 

 אדי מחליף את ערן שמסיים את תפקידו בשלב זה  – החלפת נציג תאשור במליאת המועצה
 כמשקיף עד שיקבל את אישור משרד הפנים.

 האתר עלה לאוויר טרם הועברו כל התכנים ואכן פרוטוקולי המליאה  – אתר חדש לבני שמעון
 עדין לא נמצאים.

  מיליון  2תוקצבו  31/12/15בתקציב סופי שאושר במליאת  -2015שינוי יעד כספים בתקציב
מיליון לקרן עבודות פיתוח. לאור פסיקת בגץ אנו נדרשים להפריש  3העברה לקרן כללית, ו

שכבר הופרשו לטובת ₪ מיליון  6, בתוספת ל2015מתקציב ₪ מיליון  4לטובת מע"מ עוד כ 
מיליון, ומבטלים את ההעברה לקרן כללית  5קצבים עברה לטובת מע"מ מע"מ. על כן אנו מת

 שתוקצבו במקור. 3מיליון במקום  5מיליון. כמו כן, אנו מעבירים לקרן עבודות פיתוח  2של 

 
 לחוק 'א 12 סעיף לפי ,המחוזית הערר .לו ציבור כנציג כלפא זבולון של מועמדותו אישור: 3עיף לס

  :והבנייה התכנון      
 

פה אחד  כלפא כנציג ציבור לועדת הערר המחוזית זבולון מועמדותו שלהמליאה מאשרת את        
 אין מתנגדים –

 
 

 :סקירה על פעילות מועצת התלמידים והנוער : 4לסעיף 
 

 . מצגת –עפרה 
חשוב להבהיר שבשלב זה שינינו קצת את האסטרטגיה והמרכז החברתי הוא סוג של "תנועת  –סיגל 

נוער" והוא חלופה לפעילות בישוב ו/או לתנועת נוער. במקביל חלק מהמשאבים למרכז צומצמו והם 
 מועברים ליישובים ולתנועות הנוער לפעילות.

 
 לתנועות הנוער?השותפים  םילדיההאם ניתן לראות את גרף הגדילה של כמות  –דורון 

 לחברי המליאה. אנו נוכל לרכז את הנתונים ולהעביר –יהודה 
כניסת הצופים והקמת  .ו, ברגע נהיה נוער של מושבי יחדיוהצופים ביחדיו נתנו מסגרת לנוער  –עמית 

 .למושבים ה כל אחד מאתנוחיברהשבט חיברה אותנו כקבוצה ו
השנה יש קבוצה גדולה שיוצאת לשנת שירות מהמושבים. יש חיבור לשבטים אחרים במועצה.  –לירון 

 .דרך הצופים אני יוצאת לשנת שירותגם 
 גאווה גדולה! –סיגל 
 במסע י"ב יש מקום גם להיכרות כלל מועצתית. –עופר 

 .הסבר על מועצת הנוער –בר 
 

 :הנגב במבואות הבינוי פרויקט התקדמות על דיווח : 5 לסעיף

 

 – ולדמיר הבנייה ושלבי ההתקדמות על סקירה .א
 -נועה ותזרים ביצוע מול תקציב התקציב מסגרת על ח"דו .ב
 .הפרויקט ביצוע להמשך ₪ מיליון 10 של כ"בסה הלוואה גיוס על החלטה .ג 

 
 .מצגת -התקדמות הפרויקט  – ולדימיר

מתקיים תהליך מדהים בתוך בית הספר שלו שותפים גם המורים בצוותי עבודה כך שהדגשים  –סיגל 
 של הצוות החינוכי גם נכנסים לתכנון.

 למה מיועד הקמפוס הישן? –סיני 



 

 

חינוך חברתי, מרכז לגיל השלישי, כיתות שישמשו  -שלו יש המון צרכים אנחנו ניכנס לתכנון  -סיגל  
 במסגרת תהליך של תכנון –ועוד  ית הספרשל הצמיחה הדמוגרפית של בפיקים" כאלטרנטיבות "ל

 נחשוב על הדברים.
 

קמפוס מבואות הנגב, תחנת  –שלושה חלקים   מצגת  הוצגה ע"י נועה.  –אומדן תקציבי  –נועה 
ההסעה והאמפי כולל קירוי. אנו מבקשים לפנות למשרד החינוך בכדי להחליף את ההרשאה של בית 

קמפוס מבואות הנגב. אם יתקבל האישור  –וך מיוחד לצורך השלמת החלק הראשון הספר לחינ
מיליון בכדי להשלים את שלושת  10 -המשמעות תהיה שאנחנו צריכים בשלב זה הלוואה של כ

 החלקים הללו.
 נדרש אישור המליאה להלוואה בכדי לפנות למשרד הפנים לאישור.

 
 נאלץ להגדיל את ההלוואה. אם לא נצליח להחליף את ההרשאות –סיגל 
 האם בשנה הבאה ניקח הלוואה נוספת?   –טובי 
 כנראה שכן. –סיגל 
 ?המועצה בתקציב שוטף מה במימון שלעל גובה ההלוואה? לפי מה אנחנו מחליטים  –טובי 
של המועצה. מה שכרגע מוצג זה ישיר האבחנה שלנו היתה בין גיוס חיצוני לבין תקציבים  –סיגל 

והמועצה תשתמש השלמה במידת הצורך ולאחר  בגיוס כספים יםקריטי שאר הפרויקט מותנהנתיב ה
האודיטוריום כרגע אנחנו מנסים  -ראשון  –. בהמשך נביא את הפרויקטים הנוספים שיאושר תקציבית

לגייס לו כספים, אם נצליח לגייס את החלק הגדול של הסכום נביא בקשה למועצה להשלמה ממקורות 
אם תהיה תרומה נביא למליאה לבקשת השלמה, דרור  –המועצה. הפרויקט הבא יהיה הבית הירוק 

משמעותית ולכן אולי הפרויקט הזה יתקדם עובד על גיוס התרומה יכול להיות שנצליח לגייס תרומה 
 בסדר העדיפות.

 אולי ניתן למשוך את הביצוע? –רז 
צריך לזכור שלומדים שם תלמידים ואנחנו יצאנו לדרך אני סבורה שהמועצה יודעת לעמוד  –סיגל 

ואם לא אנחנו נצטרך לייצר סדרי עדיפויות בהשקעות הכספים  בהחזר של הלוואה בסדר גודל כזה
 .דבעתי
בתחשיב של ההלוואה ראינו שחלק מההחזר מתקזז מכספים שהושקעו בעבר בשיפוצי הקיץ  –נועה 

 בבית הספר.
 האם יש סיכון מעבר לבצ"מ לחריגה תקציבית? –אילן 

מיליון לפחות חצי מהפרויקט כבר סגור בהסכמים ואנחנו עומדים בתקציב.  62 -מתוך כ –ולדימיר 
 רכב.להגיד שאין חשיפה זה יהיה מו

 צריך להשקיע בחינוך אנחנו צריכים שזה יהיה בית ספר מוביל. –עופר 
 

 פה אחד אין מתנגדים -מיליון  10לקיחת הלוואה בסך המליאה מאשרת 
 
 

 ותוכניות היעדים , החזון לעדכון במועצה אסטרטגי לתהליך ההצעה ואישור הצגה : 6 לסעיף

  - 2017: ל העבודה
 

 מברכת על התהליך  המליאה 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 :אישור תברים : 7 לסעיף

 
חשוב  בדקנו את קרנות הרשות ואנחנו מציעים בשלב זה לחלק מחצית מתקציבי הפיתוח. -סיגל  

 להדגיש שהמועצה לא נמצאת היום במקום שבו היא יכולה להתחייב לתקציבי פיתוח לשנים הבאות. 
 

 אנחנו לא ערוכים לדיון כזה -רז  
חשוב להבהיר כרגע אנחנו לא מדברים על קיצוץ בתקציבי הפיתוח אלא על חלוקה של מחצית  –סיגל 

שבעתיד תקציבי הפיתוח יהיו מותנים ביכולת דרככם להנהגות הישובים בשלב זה. צריך להבהיר 
המועצה לשלם ולא בטוח שניתן יהיה להמשיך לשלם את אותם הסכומים והישובים צריכים להבין 

 מבקשת לקיים את הדיון בישובים. –של הנושא את המשמעות 
 מציע להחליט שכרגע מחלקים חצי ולראות במהלך השנה לגבי ההמשך.  –טובי 
לתחושתי באוטומט מורידים כסף מהישובים ואני מבקש להיכנס גם פנימה ולראות אם יש  –אילן 

 היכן לקצץ בפנים.
אכן נדרשים סדרי עדיפויות, נביא את הנושא לדיון נוסף בסוף שנת התקציב ובהתאם למצב  –סיגל 

 נחליט האם לחלק את החצי השני או לא .
 

 פה אחד אין מתנגדים  – את התבריםהמליאה מאשרת 
 פה אחד אין מתנגדים –המליאה מאשרת חלוקת מחצית מתקציבי הפיתוח 

 
 

        
 
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל 
 
 
 
 


