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 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 נציג דביר - גיל בנימין
 נציג משמר הנגב - סיני פסל

 חצריםנציג  - עופר רימון 
 נציג גבעות בר - אילן קציר

 נציגת נבטים - יוסףאביגיל 
 נציג להב - רז קדמון
 נציג שובל - טובי שור

 גוגי יצחקי         ;            נציגת כרמים
 

 נציג ברוש - גיא חדידה : נעדרים
 בית קמהנציג  - דורון יונאי

 נציג תדהר            -איציק אבוטבול 
 נציג שומריה - זבולון כלפה

 
 

 
 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל משתתפים:

 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 עוזרת ראש המועצה - לילך קולומבוס  

 יועמ"ש - אורית הלויעו"ד 
 דרור קוראני                   מנכ"ל חכ"ל

 ולדימיר פיצ'קר              מהנדס
 עו"ד דני גלס                   יועמ"ש ועדה לתכנון ובניה

 
     

 
 
 
 

 5/2017, 4/2017  מליאות מאיאישור פרוטוקול  :1לסעיף 
 2018בקשה חריגה בארנונה לשנת  :2לסעיף 

 
 .2018אדית, עו"ד עודד מהצרי, אבי ממגע"ר מציגים את עיקרי השינויים בצו המיסים לשנת 

 עם דברי ההסבר. 2018מצ"ב צוות המיסים לשנת 
 

 , ובקשת הועד המקומי תאשור 2018נת לשהמליאה מאשרת את צו המיסים ובקשה חריגה החלטה : 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 דיווחים: :3לסעיף 
 

  :עדת הגבולות האזורית במשרד הפנים  והצגת מנדט הועדה כפי הסבר על הקמת וסיגל
שפורסם. מבחינתנו הנושא המשמעותי במסגרת הועדה )אם לא יהיו הפתעות נוספות( הוא 

 הישובים החדשים ובראשם סוגיית הישוב כרמית . 

  ועדת הגבולות מול רהט נמצאת לקראת סיום. שלחנו למשמר הנגב ושובל מייל לגבי תחום
 הוועדים המקומיים. 

 .הודעה על חילופי ניהול פרויקט דודאים בחברה הכלכלית 

  
 : הצגת עיקרי הממצאים של סקר שביעות רצון4לסעיף 

נציגי הישובים על מנת שיתנו סיגל מסבירה כיצד נערך הסקר, מפאת קוצר הזמן נותנת את החוברות ל
 .את החוברות להנהלת הישוב

 נותנת תקציב של עיקרי הממצאים.
 

 אישור שמות לרחובות בתאשור: 5לסעיף 
רחובות שרוצים לתת להם שם וזאת קביעה  5בתאשור ישנם  אורית הלוי מציגה. נוהל הליך בועד

 ראשונה, מעולם לא ניתן להם שם. מדובר על שמות משבעת המינים. 
 פה אחד אין מתנגדים ההצעה לשמות ברחובות בתאשורהמליאה מאשרת את 

 
 :אישור חוק עזר לחנייה: 6לסעיף 

בגדול גם לא נדרשנו כי בתוך הישובים לא לחנייה. עד היום לא היה למועצה חוק עזר  -סיגל מסבירה
מעוניינים להיכנס ובאזורים הציבורים לא היה איפה ומה. הגענו למסקנה שחשוב שיהיה לנו חוק עזר, 

 הסמכות המבוקשת היא לאכוף כחול לבן במרחבים הציבורים ובמתחמים.
את האזורים בהם אנו מבקשים לאשר את חוק העזר על מנת שיהיה. אחר כך המועצה תוכל לקבוע 

 היא תרצה להחיל אותו.
 חוק העזר הזה יעזור גם לעידן הנגב.

חוק מומלץ של משרד הפנים, אבל יש לעשות לו התאמות. מאפשר למועצה מדובר בבעיקרון  -אורית
לקבוע לה הסדרים של תנועה. החוק גם קובע את האגרות. חוק מאוד פתוח ומאפשר. ברגע שקיבלנו 

 קבוע הסדרים.אותו אנו יכולים ל
ממליץ בתוך ההצעה להחריג את תחומי הישובים. ולכתוב שזה רק בתאום מול הישוב. על מנת  -סיני

 שלא נתעורר עם כחול לבן בתוך הישובים.
 מבקש שכל החלטה תבוא למליאה על מנת להחיל את החוק. -רז

 על תחום הישוב.מתנהל דיון כיצד ניתן לשתף את הועד המקומי בקבלת ההחלטה על החלת החוק 
 בודקת האם ניתן להחיל חנייה רק לאחר שעתיים.  -סיגל

 כן, זה בהחלטת המועצה. -אורית
 אורית תבדוק מה ניתן להכניס לחוק העזר .

סיגל ממליצה לקבל החלטה לאשר את חוק העזר אבל להחיל אותו על תחום הישוב רק אם ישנה פנייה 
 מהוועד המקומי של הישוב.

 שיחילו את ההטבה גם על אזורי הקניות בהם יהיה לתושבים יתרון לחנייה ללא קנס.רוצה  -גיל
 ללא גבולות. -חושבת שחייבים לראות את זכויות היזמים במתחמים אשר נפגעים בחנייה זו  -סיגל

 החוק צריך לעבור את משרד התחבורה ואחר כך את משרד הפנים. -אורית
 



 

 

תוספת לפיה החלת הסדר חניה בתחום היישובים כפוף לב חוק העזר לחנייההמליאה מאשרת את 
 .מתנגד 1בעד  8 – יהיה רק על ידי פנייה של ועד המקומי

 
 2017אישור תקציב ועד מקומי שומריה לשנת : 7לסעיף 

 2017המקומי לשנת  ועדלומוצג תקציב שומריה 
 

 אישור תקציב ועדים מקומיים

18.6.17 

 מקורי  2017תקציב   הוועד מקומי  

  1,474,250                     שומריה  
 

 פה אחד אין מתנגדים  2017לשנת שומריה תקציב הועד המליאה מאשרת את 
 

. חשמל ירוק, העמותה לקידום הספורט, עידן 2016דיווח על תוצאות חברות הבת לשנת : 8לסעיף 
 הנגב.

 
 .. המליאה דנה 2016סוקר את מאזנים החברות לשנת שוחט  יורםרו"ח 

 
 פה אחד אין מתנגדים את דווח חברות הבת המליאה מאשרת 

 
 מצ"ב טבלה -אישור תב"רים.: 9לסעיף 

 
 

 פה אחד אין מתנגדים התבר"ים המליאה מאשרת את 
 
 

 ריצ'קר-נועה לויןרשמה: 
 
 
 
 

  
 
 


