
 

 

 05/02/17פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  7201/10מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף

 נציגת כרמים - גוגי יצחקי
 נציג להב - רז קדמון

 נציג שומריה - כלפה זבולון
 נציג גבעות בר - אילן קציר

 נציג שובל - טובי שור
 

 
 נציג ברוש - גיא חדידה : נעדרים

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 נציג דביר - גיל בנימין

 חצריםנציג  - עופר רימון 
 נציג תאשור - אדי תורג'מן

 נציג משמר הנגב - סיני פסל
 

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

 חכ"ל - דרור קראווני
  חינוך - אמיר ברזילי

 יועמ"ש - עו"ד צביקי גבר
 שירותים חברתיים - עידית אטינגר
 חוגים וספורט - יוסי טוביאנה
 מבקרת  - נירית שרייבר

 חינוך חברתי - עפרה שיר לביא
 עיתוןעורכת  - נועה זמסקי

 מנהלת המרכז החברתי - גל שמאי  
 מנהיגות נוער - הגר שלום  
 רכזת הדרכה מניעה ומצילה - טל שם טוב  

 
 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  – 12/16 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 

 
 דיווחים:

 

  מעשיר היה מפגש  היום היו בני הנוער ונציגות מהפרלמנט של ילדי היסודי -יום חילופי שלטון
 ומעניין עם הילדים והנוער כולל סיור במועצה וליווי בעלי תפקידים.

  חשובה השתתפותם של היה מפגש ראשון מאוד מוצלח  –תהליך אסטרטגי  –שולחנות עגולים 
 להצטרף למפגשים הבאים.מזמינה אתכם חברי המליאה 

 

 



 

 

 הודעה בדבר הליך אישור אגרת הביוב האחידה:  
 לצרכנים המועצה יישובי לכל הביוב אגרת תעריף את פנימי לשימוע פרסמה המועצה

 . ביוב שירותי המקבלים
 .האגרה לתחשיב המים רשות מטעם יועץ, חסון אהוד מר של אישורו לאחר וזאת

, המועצה של המשפטית היועצת, הלוי ואורית המים רשות להנחיות בהתאם נעשה הפרסום
 .המועצה של האינטרנט ובאתר אזוריים עיתונים בשני

 הנושא את לקדם מבקשים אנו ולכן הפנימי בשימוע מהציבור השגות או פניות כל התקבלו לא
 .ולביוב למים הממשלתית הרשות מועצת לאישור ולהעבירו

 
 

 :סקירה ודיון בנושא הנוער בבני שמעון בהשתתפות נציגי הנוער : 2לסעיף 
 

 מצגת והסבר –עפרה 
 והיעד לפיו כל ילדי המועצה יגיעו למרכז החברתי האם עמדנו בו? התחושה סביב המרכז החברתי – רז

אנחנו הבנו שיש דרכים נוספות להפגיש בין בני הנוער והחלטנו שאנחנו פועלים במגוון  –עפרה 
 .מישורים סביב נושאים מגוונים )תנועות נוער וכו'(

 
 ם?אתם רואים מאיפה לא מגיעים ומטריד אותי איך מגיעים אליה –אביגיל 

 אנחנו מחפשים דרכים לשת"פ עם הישובים שבני הנוער שלהם לא מאוד מעורבים. –עפרה 
 

הבסיס הוא חיזוק הפעילות היישובית הפעילות המועצתית מגיעים אליהן בני נוער מכלל  –סיגל 
 המועצה. ואכן יש קשר בין מידת הפעילות היישובית לבין ההגעה של בני הנוער לפעילות המועצתית. 

 
מבקשת להודות ולפרגן לצוות של החינוך החברתי ברשותה של עפרה ולפרגן על העבודה הרבה  –סיגל 

 .שנעשית
מבקש להדגיש שתי נקודות: התוספת של תחומי העניין מעבר למרכז החברתי כי זה נותן את  –טובי 

גרת המקום למרכז החברתי מצד אחד ומצד שני נותן מקום לילדים שלא מוצאים את עצמם במס
הזאת. הנקודה השנייה בחשובה היא הרצון והשאיפה להגיע לכלל הילדים מאוד ראוי הניסיון הזה 

 והמטרה הזאת.
 

 :אישור לילך קולומבוס כרשמת נכסים של המועצה: 3לסעיף 
 

ועזב עם לילך קולומבוס שנבחרה לשמש כעוזרת  אנו מחליפים את דני דילאון ששימש בתפקיד זה
 לחוזר המנכ"ל ובטווח השכר המאושר.ראש המועצה בהתאם 

 
 המליאה מאשרת את לילך קולומבוס כרשמת נכסים פה אחד אין מתנגדים

 
 
  

 אישור חברי וועדת הביקורת ועד מקומי גבעות בר : 4 עיףלס
 

אנו מבקשים לאשר את וועדת הביקורת הכוללת את החברים הבאים: יוסי ינקו, שלומי חזות ואסף 
 .כהן

 
 פה אחד אין מתנגדיםחברי ועדת הביקורת של ועד מקומי גבעות בר המליאה מאשרת את 



 

 

 
 :לקיחת הלוואה מבנק דקסיה למחזור הלוואות ביובאישור   :5לסעיף 

 
 הסבר –נועה 

בכל תהליך מחזור ההלוואה מול  אותנוליוו גם הניעו והם , נלקחה בבנק דקסיה המקורית ההלוואה 
 ומיטיבה עם המועצה. אטרקטיבית  והחשב הכללי , הצעתם משרד הפנים 

. לחמש 0.2הלוואה בריבית פריים מינוס  50%לחמש שנים, ו 2.1%הלוואה בריבית קבועה של  50%
 שנים.

 אבקש לאשר את מחזור ההלוואה.
 

 פה אחד אין מתנגדים לוואת הביוב בבנק דקסיהמחזור ההמליאה מאשרת את 
 

  :6לסעיף 
 הסבר: -נועה

 ."ירוקהחשמל ה"חברת ללהלוואה מיליון  4.9על סך  מועצה  ערבותאישור 
במחיר  2%חברה באחזקה מלאה של המועצה. הכנסת ערבות מועצה להלוואה מאפשרת חיסון של כ ה

 הכסף. על כן ממליצה לאשר ערבות זאת.
 
 

 פה אחד אין מתנגדים -מיליון  4.9מתן ערבות לחשמל ירוק על סך המליאה מאשרת 
 

 :אישור לקיחת הלוואה לפרויקט בינוי מבואות הנגב  :7לסעיף 
 
 

 מצ"ב גיליון הסבר הפרויקטהסבר על  –נועה 
מיליון תמיד יש סוג של מצ'ינג ולכן צריך  96-אני מרגיש שתהיה עליה מהעלות המאושרת של כ  –טובי 

 לקחת בחשבון שאולי תהיה תוספת.
נים שהוגדרו כמותנים בגיוס כספים כגון האודיטוריום והבית הירוק. על החלק החסר יש מב–סיגל 

 אחראים לגייס עמותת עדנים, זה לא יהיה מתקציב המועצה.  לבי"ס עדנים 
ריום כאמור איננו  חלק מהעלות הכוללת )למעט החלק עליו החלטנו בתקציב המקורי האודיטו

ל גיבוש מתווה באמצעות החברה הכלכלית להקמת והשתתפות משרד החינוך(. אנו עובדים ע
האודיטוריום ובמקביל איגום משאבים ממשרדי הממשלה, לכשתהיה הצעה מגובשת היא תובא לדיון 

 נפרד. כל שאר המרכיבים של הפרויקט עומדים בתקציב שתוכנן ואושר. 
 

 מיליון לצורך המשך בניית מבואות הנגב 8הצעת החלטה: לקיחת הלוואה על סך 
 

פה אחד אין  -מיליון לטובת בניית מבואות הנגב  8לקיחת הלוואה של המליאה מאשרת 
 מתנגדים

 
 :2017אישור תקציב וועד מקומי להב   :8לסעיף 

 
 בהתאם למסמך מצורף

 
 פה אחד אין מתנגדים - 2017את תקציב וועד מקומי להב לשנת המליאה מאשרת 

       



 

 

 :אישור תבר"ים  :9לסעיף 
 

 מצ"ב טבלת תב"רים לאישור.
 

 אין מתנגדים –המליאה מאשרת את התברים פה אחד 
 
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל 
 
 
 
 


