
 

 

 21/05/17מיום  המועצהפרוטוקול מליאת 
4/2017 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 חצריםנציג  - עופר רימון 

 נציג תאשור - אדי תורג'מן
 נציג גבעות בר - אילן קציר

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

 
 

 נציג ברוש - גיא חדידה : נעדרים
 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציג דביר - גיל בנימין
 נציג משמר הנגב - סיני פסל

 נציג שומריה - זבולון כלפה
 
 

 
 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל משתתפים:

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

 יועמ"ש - עו"ד צביקי גבר
 

     
 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  – 1730/ אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 :גבייה 2016ביצוע "ח וד :2לסעיף 

 
בכל שנה המועצה מציבה לנו אתגרים חדשים . מוצגת מצגת לסיכום השנה והסבר על המחלקה  –נתן 

 והתמיכה של החברה.
 

מתושבים וגם זוכה להערכה רבה  תשבחותמחלקת הגבייה היא המחלקה המקבלת הכי הרבה  –סיגל 
 בסקרי שביעות הרצון בין הגבוהות במחלקות המועצה וזה ראוי להמון תודות. 

 
 .הארנונה לעסקים העלייה בהכנסות הארנונה נובעת גם מההחלטה על  העלאת  –רז 

 
בנוסף לסקר שנערך הושקעו שעות רבות ביצירת ספר נכסים מעודכן המתואם בין הוועדה  –נתן 

 שהוקמה במערכת. GISלתכנון ובנייה ומחלקת הגבייה וכן שכבת 
 שהיה בעבר?האם יש עוד מבצע של סגירת חובות ארנונה כפי  –איציק 

 אנחנו דנים בנושא ונביא לדיון. ןיש מבצע חדש של משרד הפנים בעניי –נועה 

 
לדעתי מדד  אחוז התושבים המשלמים בהוראת קבע גבוה מאוד, גם ביחס לרשויות אחרות, –נתן 

 .להבעת אמון של התושבים במועצה.



 

 

 
נים משהו בהצגת מבקש לבדוק את שיעורי החיוב של אגרת הביוב בישובים השו –איציק/אילן 

 ייבדק -הנתונים לא מסתדר 
 

 אדית הסבר על החיובים הנוספים למעט הארנונה שהמחלקה מטפלת בגבייה שלהם.
 

 ר."מבקשת להודות לאדית מנהלת המחלקה והצוות שלה ולחברת מגע –סיגל 
 

 :2018הצוות המקצועי לתבחינים לתמיכות לשנת נוהל תמיכות המלצת  :3לסעיף 
 

מציגה את התבחינים החדשים. בתבחין הבריאות נעשה שינוי אחד תיקנו את תבחין הבריאות  –נועה 
 ונוספה תוספת. 

 הרחבנו את תבחין הבריאות בכדי לאפשר לעוד מוסדות להגיש בקשה. –צביקי 

 
 אין מתנגדים –פה אחד   2018התבחינים לשנת המליאה מאשרת את 

 
 2017:            המלצת חלוקת התמיכות לשנת 4לסעיף 

 
 : 2017לשנת המקצועית המלצת הוועדה 

לשנת  ₪ 6,000הוועדה ממליצה למועצה לאשר תמיכה בעמותה ע"ש חיים מולכו בסכום של  .1
 על סמך תבחין תמיכה בנושא מלגות לסטודנטים בחקלאות. 2017

 

לשנת  ₪ 20,000תמיכה בעמותת ידידי סורוקה בסכום של  הוועדה ממליצה למועצה לאשר .2
 על סמך תבחין תמיכה בנושא בריאות.  2017

 

 2017לשנת   ₪ 50,000הועדה ממליצה לאשר תמיכה במרכז למורשת ושימור יהדות סכום של  .3
 על סמך תבחין תמיכה במוזיאונים.

על  2017לשנת  ₪ 2,395,590הועדה ממליצה לאשר תמיכה בעמותה למען הקשיש בסכום של  .4
 סמך תבחין רווחת קשישים.

על  2017לשנת    ₪ 20,000הועדה ממליצה לאשר תמיכה בעמותת רוח דרומית בסכום של  .5
סמך תבחין קידום אוכלוסיות נזקקות. הסכום המומלץ יועבר מסעיפים של תמיכה בציוד 

 רפואי ונפגעות תקפה מינית אשר לא הוגשו בקשות לתמיכות בגינם.

 תת זק"א איתור והצלה אינה עומדת בתבחינים הקיימים.עמו .6
 

 בתוך משימת התמיכות:  2017עדכון סעיפי תקציב בתקציב המועצה 
 עדכון תקצוב הסעיף מקור 2017תקצוב   סעיף

תמיכה בנפגעות  1765100820
 תקיפה מינית

10,000 0 

תמיכה בהשאלת  1765200820
 ציוד עזר רפואי

10,000 0 

תמיכה בעמותה  1842000820
הפועל לטובת 

 אוכלוסיות נזקקות

0 20,000 

 



 

 

 
 
 

 אני מבקש להימנע מהצבעה בנושא רוח דרומית מכיוון שיש לי נגיעה אישית -רז
 

ואת עדכון סעיפי התקציב בתוך משימת  חלוקת התמיכות לפי המלצת הוועדההמליאה מאשרת את 
 אין מתנגדים –פה אחד -התמיכות בתקציב המועצה 

 
 אישור תקציב המועצה לטובת הוועדים  המקומיים: :5לסעיף 

 
 את תקציב הוועדים המקומיים הבאים:אנחנו מביאים לאישור המליאה  –נועה 

 

 
 
 
 
 

 אין מתנגדים –פה אחד תקציב המועצה לוועדים המקומיים המליאה מאשרת את 
 

 פתיחת חשבון נוסף בבנק דקסיה לנושא בית העלמין: :5לסעיף 
 

 דרישה של משרד הדתות לפתיחת חשבון נוסף לטובת בתי עלמין בלבד. על פי  –נועה 
 אנו ממלאים את דרישתם ופותחים חשבון נוסף בבנק דקסיה לפי התנאים הבאים:

 
 
 
 

תקציב 2017 מקוריהוועד מקומי

                       877,387בית קמה

                    1,707,000שובל

                    4,863,920חצרים

                    1,145,000משמר הנגב

                    1,117,000כרמים

                    1,199,486גבעות בר

אישור תקציב ועדים מקומיים

מליאה 21.5.17



 

 

 תעריף שם העמלה

 ₪ 7לשורה )מינ'  1.21 רישום פעולה בחשבון 
 לחודש(

 לחודש ₪ 50 דמי ניהול קבועים

בבנק העברה לחשבון 
 אחר

43 ₪ 

העברה בזמן אמת 
 במערכת זה"ב 

55 ₪ 

 

 
 

 אין מתנגדים –פה אחד פתיחת חשבון בבנק דקסיה המליאה מאשרת 
 

 : אישור תברים:6לסעיף 
 

 לפי רשימה מצורפת  –נועה 
 

 אין מתנגדים –פה אחד את התברים המליאה מאשרת 
 
 

 רשמה: הדרה גורפינקל
 
 
 
 

  
 


