
 

 

 05/06/16פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  06/016מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

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

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 

  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  
 נציג דביר - גיל בנימין

 
 תקציבאית - נטע לי אביטל משתתפים:

 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד   
 יועמ"ש - עו"ד צביקי גבר  
 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל  
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 מבקרת - נירית שרייבר  
 עורכת העיתון - נועה זמסקי  
   

   אין מתנגדים. –מאושר פה אחד  – 5/16 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 

 דיווחים: : 2לסעיף 
 

 פאר משומריה, תמר מכרמים וערן שלושה חברי מליאה מתחלפים  –  החלפת נציגי מליאה(
 .אנו משתדלים להשלים את התהליך במלוא המרץמתאשור( 

 זוהי מסורת שהתחלנו  .אנו יוצאים בסוף החודש לסדנת וועדים – סדנת וועדים בסוף החודש
הסדנא השנה תהיה בסימן איך גדלים ונשארים קהילה.. אנחנו נבקר . בשנה שעברה 

השתתפות חברי בכדי לנסות לקבל עוד זווית מבט על אתגר הקהילתיות. בירושלים במנהלות 
  .מאוד המליאה בסדנא חשוב

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 :דוח תלונות הציבור : 3לסעיף 
 

 . הדו"ח מפורסם גם באתר המועצה.2015-2016מציגה את דו"ח תלונות הציבור לשנת  –נירית 
למועצה ניתן לפנות בפניות ובתלונות במספר דרכים: למוקד, למחלקות ולממונה על תלונות 

תלונות לממונה על תלונות הציבור. רוב התלונות הם בנושאי הנדסה חינוך  23ציבור.  השנה הגיעו 
יתן לראות ירידה בכמות הפניות שמגיעות למבקרת המועצה )כממונה על פניות וחוגים. השנה נ

 הציבור( בתחום המוניציפאלי והמשמעות היא שהפניות נסגרות ברמת המחלקה ו/ או המוקד.
פניות. חלקם פניות וחלקם תלונות. כולם מתועדות ונבחן  878 -למוקד הגיעו בתקופת הדו"ח כ

 אופן הטיפול.
וללשכה הגיעו פניות נוספות אולם אין להם כרגע תיעוד מרוכז. בדו"ח הביקורת  למנהלי האגפים

 בנושא המוקד הומלץ כי גם פניות אשר מגיעות לאגפים יתועדו.
חשוב להבהיר שיש המון פניות גם אלי ולי פניות אלו חשובות. אני לא חושבת שבשיקולי  –סיגל  

 ת לאגפים.עלות תועלת ישנו צורך לתעד את הפניות המגיעו
בפניות המגיעות למוקד צריך להבדיל בין פנייה לתלונה. חשוב לנו להבחין בין דיווח  –דורון 

 ראשוני לבין פנייה חוזרת.
 אנו נביא את הנתונים למליאה הבאה. –נירית 

 
 :בקשת גבעות בר להפעלת חוק השמירה : 4 לסעיף

 

המועצה, קיימות מספר שיטות להסדרת שמירה בהתאם לחוק העזר לשמירה של  –חוק העזר לשמירה 

 שמירה על ידי תושבים, שמירה על ידי המועצה או שילוב בינהן. -ביישובים

לחוק העזר, ההחלטה בדבר הבחירה בין השיטות האמורות לעיל ייעשה על ידי מליאת  20בהתאם לסעיף 

 המועצה.

רה המשולבת על כלל היישוב, שבו ועד האגודה השיתופית בגבעות בר מבקש להפעיל את שיטת השמי

 )ד( לחוק העזר.20המועצה תבצע שירותי שמירה במשותף עם תושבי המועצה, כך שיחול סעיף 

 מליאת המועצה מתבקשת לאשר הצעת החלטה זו.

 
פה אחד אין בשיטת שמירה משולבת,  ,המליאה מאשרת את הפעלת חוק העזר לשמירה בגבעות בר

 מתנגדים
 
 

 : 2017אישור קריטריונים לתמיכות לשנת  -תמיכות המועצה : 5 לסעיף
 

 הצגת הקריטריונים  –נועה 
 

עמותת רוח דרומית המטפלת בחולי סרטן נפסלת על הסף מכיוון שהיא לא עומדת בתבחין של  –רז 
 שלוש שנים שהעמותה פועלת.

 החשובה.מכירה את העמותה עוד מימי טרום הקמתה ומכירה מאוד את פעילותה  -סיגל
 בסעיף הבריאות. -מחליטים להקטין את מגבלת השלוש שנים לשנתיים



 

 

 יוכנס לניסוח הקריטריונים. –צביקי 
 .לאפשר תמיכה בקבוצות כדורסל משותפות לנו ולרשויות אחרותיוכל שנוסף תבחין חדש  –נועה 

 
 .2017לשנת המליאה מאשרת את הקריטריונים 

 
 

 :2016 המלצת הצוות המקצועי לחלוקת תמיכות לשנת אישור -2016תמיכות  : 6 סעיף
 

 למליאה. 2016פירוט הצעת וועדת התמיכות לשנת  - נועה 
. הוועדה ביקשה הבהרות משתי במאזן  יימו בעודףעמותות שס על פי בדיקת הביקורת היו שתי

  העמותות והן נתנו הסברים שהניחו את דעת הוועדה.
 
 

לא העבירו את החומר למרות בקשות שלנו והמלצת הוועדה היא לא לחלק תמיכה  –סורוקה  יידיד
 .בבאר שבע ריאות הנפשמבקשת להעביר את התמיכה לעמותה למרכז לב השנה. הוועדה

 ת:מצב טבלת החלוקה המוצע
 

 2016הסכום לתמיכה ל העמותה
 2,345,590 קשישמעו ההעמותה ל

 6,000 מולכוע"ש חיים עמותת 
 50,000 קוצ'יןמורשת יהדות  עמותת 

 10,000 עמותת מסל"ן
 20,000 עמותה למרכז בריאות הנפש

  
 
 

פה  2016 לשנת בהתאם להמלצת הוועדה והתקציב המאושר המליאה מאשרת את חלוקת התמיכות 
 אחד אין מתנגדים

 
 :בהשתתפות נציגי מגער -.2015דיווח סטטוס סקר נכסים+ דוח ביצוע גבייה  :7 לסעיף

 
. במושבי יחדיו הסתיימו מדידות בקיבוץ דביר. במשמר הנגב, חצרים שובל ובית קמה :דיווח –נועה 

. להב, כרמים שומריה וגבעות בר ימדדו במהלך החודש וחצי  15/6עד ה המדידות יסתיימו  ונבטים
 . 2016אנו צפויים לסיים את סקר הנכסים עד חודש אוקטובר  הקרוב.

בישובים בהם הסתיימו המדידות ו/או יסתיימו בחודש הקרוב יעודכנו בהודעות חיובים מעודכנים 
 .01/07/16שומה מתוקנות החל מיום 

 
, יש עלייה בהנחות בארנונה בעיקר מתוך מדיניות המועצה לאפשר ולהביא דוח ביצוע מגע"רמצגת  –נתן 

 לידיעת התושבים את הנושא.
 

 ההנחה שזכאיים לה בארנונה חלה גם על תעריף הוועד המקומי. –אדית 
מבקשת להודות כמידי שנה לצוות מגע"ר ולאדית שמנהלת ביד רמה את מחלקת הגבייה ובסקר  –סיגל 

 שביעות הרצון הם קיבלו ניקוד מאוד גבוה במתן השירות ולגזברית המועצה.
 
 



 

 

 
 
 
 

 אישור נוהל חיובי ריבית: : 8 לסעיף
 

המועצה נהגה לגבות ריבית פיגורים  -ריבית הפריסה בהסדרי חובות ארנונה שיעורעדכון ער: נתן מג
 .12%בשיעור שנתי של 

 1980 –לאור עדכון הריביות בחוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( תש"ם 
ההצעה להחלטת המליאה היא לעדכן הנמוכים בעת האחרונה, ולאור שיעורי המדד  0.5% –ל  0.75%-מ 

 .6% –שנתי ל  12% -את שיעור ריבית הפריסה בחובות ארנונה מ
 

 . פה אחד אין מתנגדים%6 –עדכון שיעור ריבית הפריסה ל המליאה מאשרת את 
 

 .2017+אישור בקשה חריגה לשנת 2017אישור צו מיסים לשנת  : 9 לסעיף
 

  ות;חריג ותבקש 2017צו המיסים לשנת 
 

 הטלה ראשונה של מערכת סולארית .1
 

 . הכולל את השינויים הבאים:2017נתן מגער: המלצה להחלטת המליאה לאישור צו המיסים לשנת 

 על פי חוק.  1.77%עדכון תעריפי הארנונה בשיעור של  .1

הטלה ראשונה למערכות סולאריות בהתאם לתעריפים שנקבעו בתקנות ההסדרים במשק  .2
מכיוון שהמועצה מעודדת  .2015תיקון  –המדינה )ארנונה כללית ברשויות מקומיות( התשע"ו 

שימוש באנרגיה ירוקה ההמלצה למליאה היא לקבל החלטה לקביעת התעריפים המינימליים 
 שנקבעו בתקנות.

 .כפי שהיה נהוג עד היום השאיר את התעריף הקיים לשדות סולארייםמבקש ל –אילן 
 אבל לא למינימום שאפשרי בתקנות.מציע בכל זאת להוריד חלק מהתעריף  –רז 

בשנה שעברה הגענו להמלצה שדומה למינימום שקבועה בתקנות וזאת היה לאחר בחינה של  –סיגל 
 המצב ביתר המרחב.

ת בשנה שעברה בדקנו את הנושא לעומק עם הישובים והיה קושי מציעה כן להיצמד לתקנו –נועה 
 בתעריף שנהוג היום שלדעתי הוא גבוה יחסית למה שנהוג.

בשנה שעברה נועה הציגה עבודה מאוד מעמיקה על המשמעויות של העלאת ארנונה על כל אחד  –טובי 
מעבר לתקנות. אם רוצים מהסקטורים. לדעתי בשלב שהנתונים כולם לא מוצגים בפנינו קשר להחליט 

 לשנות את ההמלצה בקשתי היא לבחון שוב את הנושא לעומק כפי שהיה בעבר.
אחד ממנועי הצמיחה שהועלו על ידי הבדיקה הכלכלית של טריגר פורסייט היה הארנונה ולכן  –דורון 

 חשוב לשקול בכובד ראש.
 

אנחנו נעשה בדיקה לפי בקשת ביולי לכל המאוחר,  31-מכיוון שחייבים לאשר את הצו עד ל –סיגל 
לחברי  ההסבר ישלח –בדיקה עם הישובים וכו'( המליאה )בדיקה ברשויות אחרות לאור התקנות, 

 המליאה במייל ונקבל החלטה.
 
 
 
 



 

 

 
 

את נתונים אשר ליאה לכל חברי המבהמשך לדיון במליאה ובהתאם לבקשת המועצה העבירה נועה 
 .התבקשו 

ר מרבית הרשויות "מבדיקה עם הישובים עולה כי לרב הנישום הוא היזם ולא הישוב. על פי בדיקת מגע
 התקנות. התעריף המקסימאלי ע"פ אימצו את 

 שתי חלופות: אנו מציעים למליאה 

 ץ את התקנות כלשונן ומיא .1

בהתאם לדיפרנציאליות ביחס לגודל השטח ע"פ , א"ג 80של  קביעת תעריף אחיד )גגות ושדות(  .2
 .התקנות

 
 החלטת המליאה: 

 בעד אימוץ התעריף המקסימאלי בתקנות     1
 א"ג 0.8בעד תעריף אחיד של    10
 

 למתקנים פוטוולטאים כדלקמן: תעריף קביעת מאשרת המליאה
 

הממוקמת על גג נכס מעל מערכת סולרית  0.06
  דונם 0.2

750   

על גג עד  מוקמתשאינה ממערכת סולרית  0.80
 דונם 300

751   

מעל שאינה ממוקמת על גג מערכת סולרית  0.60
 דונם 750דונם ועד  301

752   

לכל שאינה ממוקמת על גג מערכת סולרית  0.30
 דונם 750מ"ר מעל 

753   

המשמשת למערכת סולרית קרקע תפוסה  0.80
 דונם 300עד 

754   

המשמשת מערכת סולרית  תפוסהקרקע  0.60
 דונם 750דונם ועד  301מעל 

755   

המשמשת מערכת סולרית  תפוסהקרקע  0.30
 דונם 750לכל מ"ר מעל 

756   

 
 
 

  אזור פארק חצרים –אישור אזור חדש  .2

  5.7%-העלאת תעריפי הארנונה של סיווגים ראשיים תעשייה ומשרדים שירותים ומסחר ב  .3
 

 
 

לאישור אזור חדש והעלאת תעריפי הארנונה של  2017הבקשה החריגה לשנת המליאה מאשרת את 
 .2017וכן את צו המיסים לשנת  הסיווגים הראשיים משרדים ושירותים פה אחד אין מתנגדים

 
 
 
 
 



 

 

 

 וועדים מקומיים: 2017בקשה חריגה  .4
 

 מתבקש אישור המליאה להעלאת תעריף הארנונה לוועדים המקומיים גבעות בר ותאשור
 

 למטר ₪ 8.93 –נונה ל רתעריף האועד מקומי גבעות בר מבקש להעלות את 
 למטר ₪ 7.21 –ועד מקומי תאשור מבקש להעלות את תעריף הארנונה ל 

 
 של וועד מקומי תאשור ושל ועד מקומי גבעות בר  2017המליאה מאשרת את הבקשה החריגה לשנת 

 פה אחד אין מתנגדים
 

 
 ;ועדים מקומייםאישור תקציבי  :10לסעיף 

 
אנחנו בודקים שהמטרה תואמת את  על הישובים להגיש את תקציב הוועד המקומי לאישור המליאה

 האצלת הסמכויות ודרישות החוק. 
 
 

 אישור תקציבי ועדים מקומיים לישובים הבאים:

 
 

תקציב 2016 מקוריהוועד מקומי

                     2,481,198להב

                     1,071,507דביר

                        949,673גבעות בר

                     5,347,500חצרים

                     1,174,052שומריה

                        989,000משמר הנגב

תקציב 2015 מקוריהוועד מקומי

                     1,220,185שובל

אישור תקציב ועדים מקומיים

מליאה 5.6.16

אישור תקציב ועדים מקומיים

מליאה 5.6.16



 

 

 
 

 פה אחד אין מתנגדים את תקציבי הוועדים המצ"ב  המליאה מאשרת
 

 חברות הבת. )עמותה לקידום הספורט , עמותת רימון, החשמל  -2015דיווח תוצאות  :11לסעיף 
 . מוצגים מאזני החברות ומקיים דיון בהשתתפות רו"ח יורם שוחט –הירוק (       
  בנושא.     

 מתקיים דיון בתוצאות החברות .  

 המליאה קיבלה דיווח על תוצאות החברות .     

                                                                        
 מינוי רשם נכנסים למועצה. :12סעיף ל
 

אנחנו עשינו עבודה בחודשים האחרונים בנושא הנכסים במועצה על הסוגיות השונות בנושא זה. 
מבקשים לאפשר לצוות שעבד על יישור הקו להשלים את העבודה. על פי החוק נדרש למנות רשם 

 נכסים והצעתנו למנות את דני דילאון כרשם הנכסים וטלי ביטון הולי תעבוד יחד איתו על הפרויקט.
 פה אחד אין מתנגדים -למנות את דני דילאון לרשם הנכסים של המועצה המליאה מאשרת 

 
 .ם"אישור תברי :13לסעיף 

 
של סיגל הסבר על תב"ר גן הילדים של המושבים ואישור הקדמת תקציבי פיתוח של תאשור 

100,000₪ . 
  3-ואה מול הצעות מוקיבלנו היתר להלוואה, המליאה מאשרת לקיחת הל -תב"ר בינוי מבואות הנגב

 בנקים ובכפוף למגבלות ההיתר ממשרד הפנים.
מבוצע במסגרת האשכול באמצעות  -הסבר על התב"ר טיפול בפסולת בניין איחוד רשויות   -סיגל  

 מכרז משותף. התב"ר מבוסס על הרשאות שהגיעו ממשרד השיכון. 
 

 ם מאושרים פה אחד אין מתנגדים"התברי
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל 
 
 
 


