
 

 

 03/09/17 פרוטוקול מליאת מועצה מיום
  7201/80מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציגת כרמים - גוגי יצחקי
 נציג להב - רז קדמון

 נציג גבעות בר - אילן קציר
 נציג שובל - שורטובי 

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 חצריםנציג  - עופר רימון 

 
  : נעדרים

 נציג שומריה - זבולון כלפה
 נציג דביר - גיל בנימין
 נציג משמר הנגב - סיני פסל

 נציג דביר            -גיל בינימין        
 נציג תדהר            -איציק אבוטבול 

 נציג ברוש             -גיא חדידה       
 נציג תאשור             -אדי טורגמן      

 
   משתתפים:

 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 נירית שרייבר שופר         מבקרת  

 חכ"ל - דרור קראווני
 יועמ"ש - עו"ד צביקי גבר

 עורכת עיתון - נועה זמסקי
 ע. ראש המועצה - לילך קולומבוס  
 דביר            -אסף רוט             
 יועץ משפטי חכ"ל         -עו"ד חיי חיימסון   
 יועץ כלכלי חכ"ל    -רו"ח חיים וורמברנד   
 פרויקטור חכ"ל.         -ערן אמזלג             
   

 
 המליאה מאשרת את הפרוטוקול. – 6/8/17מיום   07/17 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 

 
 דיווחים:

 -תשע"חפתיחת שנת הלימודים 
 ללא תקלות.בצורה טובה מאוד והשנה נפתחה 

בניצני הנגב. כיתה א'. ישנה ילדה אחת  -השנה פתחנו  כיתת ניצן  לילדים על הרצף האוטיסטי
 מהמועצה וכל היתר מהסביבה.

 במבואות הנגב פתחנו את החטיבה העליונה החדשה.
והכירו לנו בכל וההצמדה הריבית קיבלו את בקשתינו לביטול נכון לעכשיו  - עדכון לגבי מע"מ

שבוע הבא עם ההוצאות שהגשנו. כעת נישאר רק לטפל במע"מ על העוסקים. לכך נקבעה פגישה ב
 מנהלי מע"מ בירושלים ואנו תקווה שנצליח ואז נגיע לסכום שאליו התכוננו ונערכנו לשלם.



 

 

 
 

מיליון. אחת על  50ולל של שומת פסולת יבשה ורטובה בדודאים. קיבלנו שתי שומות בסך כ -דודאים
הרטובה ואחת על היבשה. על הרטובה הגשנו השגה טכנית. לגבי היבשה הגשנו הגשה על התחשיב עם 

 מערך השומה על מנת לערער על השומה. 75%שמאות נגדית. ועל כן צריך לשלם מיד 
 100%ם הגענו להסכמה שנשלבכדי שרמ"י יחתמו על היתר בנייה לתא במסגרת התב"ע הנוכחית, 

מיליון הסתה של הערבות שנמצאת במנהל לטובת הרטובה. לעת עתה וככה  10מהיבשה, ועוד 
 התייחסו לערעור שלנו על השמאות.

 
 . שנשלח במייל מצ"ב חומר  -מבנה חברות בבני שמעון : 2לסעיף 
 דרור:

לאור שיקולי קיבלנו החלטה לפנות לאיגוד התאגידים העירונים לפתיחת חברה כלכלית חדשה. זאת 
 המס. להפריד בין פעילות דודאים ולפעילויות הפיתוח בחברה הכלכלית.

, ואת הפעילויות הנוספות שאינם דודאים נכניס 49%המועצה תצא למכרז לגיוס שותף בחכ"ל ב 
אנו שוקלים להכניס גם את המעבדה לשרות שדה שהתמחתה והתפתחה בשנים לחברה החדשה. 

 ים וקומפוסט לתוך המכרז, עדיין לא התקבלה החלטה סופית בנושא.האחרונות בנושאים סביבתי
  שיוצג בהמשך:לכיוון  מנהל אגף תאגידים נתן את בירכת הדרךהיית פגישה מקדימה עם 

מסביר את השוני בין שני המכרזים הקודמים אליהם יצאנו. המכרז הנוכחי הוא על חיימסון עו"ד 
, הטמנה פעילות דודאים )למעט חשמל ירוק שפועל בחברה נפרדת( שותף בחברה הכלכלית על כל 

 ומפעל המיון.
 ההחלטות שנדרש לקבל: 

יר ואליה להעב "בני שמעון ייזום ופיתוח " -כלכלית חדשה אישור הקמת חברה   -המבנה האירגוני . 1
את כל הפעילויות שאינן דודאים ולהשאיר את פעילות דודאים ואולי גם את המעבדה בחברה 

 הנוכחית. 
 חברה הכלכלית.ב 49% -להכנסת שותף ב יציאה למכרז על אישור . 2
 ר את תקנון החברה החדשה.ושיא. 3
 

ביקוש. את מדודאים, אנו מעריכים שיהיה לזה  49%אנחנו מציעים למכירה  -עו"ד חיי חיימסון
, אלא חברות ניסיון בתחום האשפההדרישות אנחנו טיפה מגמישים. אנחנו לא דורשים בתנאי הסף 

 .ולא לקבלנים קטנים מתחום האשפהגופים גדולים שיש להם ניסיון בעבודות תשתית. המכרז יכוון ל
 פית בלבד.המכרז יהיה על גובה ההצעה הכסהתמורה הישירה שתשולם בגין המועצה תשולם למועצה, 

 י. על הערכת השוובמכרז יוגדר סכום מינימום שיתבסס 
 ירוח וארנונה.בשוטף תידרש החברה המשותפת לשלם למועצה ע"פ ההסכם את דמי השכירות , דמי א

נדרש לחתום על הסכם ארוך טווח בין המועצה לחכ"ל כיוון שבלעדיו המכרז לא לצאת למכרז בכדי 
השותף בכדי לייצר תשתית טובה ובריאה לשותפות אנו בונים את ההסכם גם בעיניים של יצלח. 

 העתידית.
 אביגיל: מה הסיכוי שיהיו מציעים למכרז?

הקונספט של המכרז הזה  גם במכרז הקודם היה מציע שהחלטנו לא לבחור בו בסופו של דבר.סיגל: 
סיכוי גבוה להצליח במכרז. האתגר של המכרז ולדעתי ישנו  , הוא כאמור על כל פעילות דודאיםשונה

 הוא למצוא את השותף הנכון. 
 חי: סכום המינימום ייעשה לאחר הערכת השווי.

 בהסכם יינתן . יחד עם זאת בסעיפים המהותיים 49%סיגל: משרד הפנים לא מוכן שנמכור יותר מ 
 משקל שווה לשותף.

 דורון: מה לגבי ההון העצמי הקיים כיום בחכ"ל?
 



 

 

 
 

ייתכן שיימשך כדיבידנד למועצה או שיהיה חלק מיליון(  15)סדר גודל של כ  סיגל: לגבי ההון העצמי 
 מהסכום המיועד של המועצה. ייתכן והסכום יהיה מיועד למימון כבטוחה למתקן מיון. 

 דכון של התוכנית.אנו נשלח בפרוטוקול המליאה את העיסיגל: 
 

 הצעות ההחלטה: 
 הארגוני.אישור המבנה א. 
 .חו"ד ותקנון( 4אישור להקמת חכ"ל חדשה )הוצגו ב. 
 .ממניות המועצה בחכ"ל 49%אישור יציאה למכרז למכירת ג. 
 אישור התקשרות המועצה עם החכ"ל בהסכם ארוך טווח להפעלת דודאים.ד. 

 ה. אישור הכיוונים האסטרטגיים לפעולה של החברה החדשה. 
 
 

 אחד אין מתנגדיםת את ההחלטה פה רהמליאה מאש
 

צגת התקדמות נגב פארק ואשרור תקנון פארק חצרים והקמת חברת פארק חצרים בע"מ ה: 3לסעיף 
 בשיתוף עם עיריית באר שבע.

 
העברנו את תקנון החברה. מכיוון שעבר זמן רב התבקשנו על ידי משרד הפנים לאשרר  2014 -בדרור: 

 מחדש את כל האישורים.
נכון להיום הפרויקט נמצא בשלב יחסית מתקדם. כפי שהסברנו בתחילת השנה היזם של הפארק 

המוטורי כבר מבצע עבודות עפר ועומד לבצע עבודות אספלט. וכן אנו אמורים לעבור ועדת מכרזים 
 באמצעות החברה הממשלתית לתיירות.מיליון שקל.  16לתשתיות בעלות של 

 מגרשים ליזמות. 8דונם של אטרקציות. 1400לאחר מכן נמשיך לשווק 
 אילן: אנו מזהים התעניינות לרכישת המגרשים לאטרקציות?

 דרור: אנו לא יודעים אבל חושבים שכן. לגבי פארק מים אנו יודעים שכן.
 אביגיל: מי מנהל את זה?

בחר . ברגע שיש קצת יזמים ויותר עבודה נדרור: ישנה מינהלת משותפת בין באר שבע ובני שמעון
 לחברה בע"מ מנכ"ל שהוא ינהל את הפרויקט.

 סיגל: ניצלנו את ההזדמנות גם לעדכן את החומר.
 
 

ם בע"מ בשיתוף עם עיריית תקנון פארק חצרים והקמת חברת פארק חצרירת את רהמליאה מאש
 באר שבע פה אחד ללא מתנגדים.

 
 
  

 :2017 בגין תשלומים לרמ"י ספטמבר עדכון תקציב חצי  : 4 עיףלס
 

 נועה 
 על מנת לשלם לרמ"י בגין שומת פסולת יבשה אנו מעדכנים את תקציב המועצה לפי הסעיפים הבאים:



 

 

 
 

 אש"ח. 150,230עומד על סך  2017סה"כ התקציב המעודכן לשנת 
 

 פה אחד אין מתנגדים התקציב העדכון המליאה מאשרת את 
 

  מונה נטו על מבנה מועצה. –הצעה להצטרפות למכרז אשכול נגב מערבי   :5לסעיף 
 

נגבי מערבי וסיוון מנהלת תחום הסביבה תחת מחלקת שפ"ע ואת מציג אורי פינטו מנכ"ל אשכול 
 מרכז המבקרים של דודאים.

המרכזים הוא הנושאים אחד אשר נותנים יתרון לגודל.  תחת האשכול מקודמים כל מיני נושאים 
נושא פסולת, וטרינריה ומה שאנו מבקשים להציג הוא את פעילות האשכול תחת  –נושא הסביבה 

 נטו. פרויקט מונה
ביצענו סקרי אנרגיה בכל רשויות האשכול ומתוכם ניתן להוציא פרויקטים של השקעה וחסכון צפוי 

 בין רשויות שיוצר חסכון.שיתוף כך שנוצר גוף של ידע שמקדם יוזמות ברמה אזורית 
ת נטו יכול לעזור משמעותית לרשויות. ההתקשרות המשותפ זיהינו שיצירת גגות סולארים תחת מונה

 דה את עלויות הייעוץ בנושא ותוצאות המכרז.הורי
בני שמעון, שדות בנינו מכרז שהוא מכרז משותף. אנו כיום מאשרים את הפרויקט ב חמשת הרשויות: 

 נגב, רהט, נתיבות, שדרות.
 אנו מדברים על חסכון חשמל במבני המועצה בעיקר בתי ספר וכו'.

 ה  מייצרים חשמל ומזכים את שעון החשמל.במונה נטו יש מערכת סולארית על הגג אשר באמצעות
 ניתן להפיק מערכות עד הספק של חמש מגה ליחידה. 

 בשנה. ₪אלף  830 -אנו יודעים שצריכת החשמל שהרשות צורכת באופן ישיר הוא כ
 סיגל: צריך לזכור שבשובל ובית קמה השעונים לא רשומים על שמנו וזה מתוכנן לשלב הבא. 

)יובלי  על שישה אתרים בהם ניתן להקים מערכות: במבני מועצה, גבעות בראורי: בשלב זה מדובר 
 , מושב ברוש.הנגב(

 279אגורות לקילו וואט חשמל. ממוצע חסכון שנתי של כ  56אגורות ל  51החסכון הצפוי לרשות נע בין 
 אש"ח.

 שנים. 7 -הוא כ שנה בהם המערכות יעבדו 25החזר השקעה לתהליך של 
 החלטה להצטרף נלך למשרד הפנים לבקש הלוואה לשבע שנים לפרויקט.נועה: אם נקבל 

  
 גוגי: למה לא היתה מחשבה לחבר גם את הסקטור הפרטי?

תקציב קודםפרטים מיוןסעיף

תוספת / 

הסברתקציב מעודכןהפחתה

מחלקה - גזברות

הכנסות

החזר מקרן כללית אשר נצבר בה סך 10,352 אש"ח010,000,00010,000,000החזר מקרנות15919205901

02,000,0002,000,000החזרות מתקציב רגיל קודם15992005101

צבירת עודפים מדי שנה במהלך השנים עד כה בקיזוז 

יתרה צבורה בכרטיס סגירת תברים. הכרטיסים אינם 

קרנות

012,000,00012,000,000סה"כ

הוצאות

4,000,000-2,972,1081,027,892העברה לקרן כללית19910009811

014,972,10814,972,108תשלומים לרמ"י בגין שומה אתר דודאים19813309401

חשבונית מס בסך 11,229,081 ₪ לתשלום מיידי 

והתחייבות רשומה מול רמ"י בסך 3,743,027 

לתשלום תוך 3 חוד'

4,000,00012,000,00016,000,000סה"כ

מליאה 03.09.2017

עדכון תקציב שוטף 2017- מועצה



 

 

. אנו נמצאים בתחילת הדרך ביחס סיגל: אנחנו רשות מקומית ואין לנו סמכות לפעול בבתים פרטיים
 יד קיימת אופציה להרחיב.למועצה עוד לא נכנסנו אפילו לבתי הספר שתחת מוני הקיבוץ. בעת

 ₪מיליון  1.3סיגל: מוצגת תוכנית כלכלית שנעשתה עליה הרבה עבודה. אנו מדברים על השקעה של כ 
אש"ח בעיקר במוסדות חינוך. אני מציעה שמליאת המועצה תסתכל על זה לא  280וחסכון שנתי של כ 

 שואפת לאפס. רק בעיניים כלכליות אלא גם כפרויקט סביבתי. בנוסף רמת הסיכון
 

את ההחלטה  הצעה להצטרפות למכרז אשכול נגב מערביאת פה אחד אין מתנגדים המליאה מאשרת 
שנים. ופתיחת תב"ר יעודי  7מגורם בנקאי ל  ₪ 1,380,000על מימון הפרוייקט באמצעות הלוואה של 

  מונה נטו על מבנה מועצה.  – לפרוייקט
 

 :הצגת תוצאות חברות בת   :6לסעיף 
 

 קרן בני שמעון. 2016רו"ח מציג את מאזן  -שרון מגרה
 

 פה אחד אין מתנגדים -2016שקיבלה דיווח לשנת המליאה מאשרת 
 
 

 
 :אישור גוגי יצחקי כנבחרת ציבור בקרן בני שמעון   :7לסעיף 

 
 המליאה מתבקשת לאשר את מינוי גוגי יצחק כנציגת המליאה בקרן בני שמעון.

 
 אין מתנגדיםאחד פה המליאה מאשרת 

 
 

     
 :: אישור תבר"ים7לסעיף 

 
 

 אין מתנגדים –המליאה מאשרת את התברים פה אחד 
 
 
 

   נירית שרייבר שופררשמה: 
 
 
 
 


