
 

 

  28/12/2016פרוטוקול מישיבת מליאה מיום 
  01613/מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
 נציג בית קמה - דורון יונאי  
 נציג שובל - טובי שור  

 נציג משמר הנגב - סיני פסל
 נציגת שומריה - זבולון כלפא
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף

 יג להבנצ - רז קדמון
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציג דביר - גיל בנימין
 

 
 נציגת כרמים - גוגי יצחקי : נעדרים

 חצריםנציג  - עופר רימון 
 נציג תאשור - אדי תוג'מן
 נציג ברוש - גיא חדידה

 
 תרבות וספורט - יוסי טוביאנה משתתפים:

 מבואות הנגב -  אלי פרץ  
 מח' הנדסה - ולדימיר פיצ'קר  
 יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני  
 גזברית - נועה לוין  
 מח' גזברות - נטע לי אביטל  
 מבקרת - נירית שרייבר  
  יועמ"ש - עו"ד צביקי  

 שובל - ציקי לוין
 משמר הנגב -  ירי דגן  

 גבעות בר - ממן רויטל
 חינוך - אמיר ברזילי  
 בית קמה -  יריב  

 דביר - הניג עוזי
 דביר - יןיאיר לו  
 שירותים חברתיים - עידית אטינגר  
 עיתון המועצה - זמסקינועה   
 נבטים - פריאל תומר  
 ע. ראש המועצה - לילך קולומבוס  
 משמר הנגב - רמות צביקה  
 דביר -  טל ורד  
 בית קמה - פקציארז זאב  
 דביר - אסף רוט  
 שומריה - אייל פינס  
 להב - יוסי כהן  
      

 . 6/20121פרוטוקול  אישור -
 

 הפרוטוקול אושר פה אחד אין מתנגדים
 
 



 

 

המחלקות, לתקציבאיות המחלקות, האגפים והמליאה להודות למנהלי  כבר בפתיחתמבקשת : סיגל
נטע לי אביטל על העבודה המועצה ולתקציבאית  לגזברית המועצהלדני דילאון, להנהלת החשבונות, 

חוברה שהשנה  2017יות העבודה ותקציב המועצה לשנת הרבה והמאומצת שהושקעה בהכנת תוכנ
 .לספר אחד הכולל מדדי ביצוע

  
 

 : תכנית עבודה עיקרי הדברים – 1לסעיף 
 

 סיגל –מוצגים עקרי תכנית העבודה 
 

 ודה סביב כמה דגשים:השנה היתה בתכניות העב הגדולההשקעת 
  9קביעת ממדי הביצוע ביחד עם חברת point. 

  שת"פ בין מחלקות –חוצי ארגון ניהול תהליכים 
 

"איך גדלים ונשארים קהילה" התחלנו את התהליך האסטרטגי  -שולחנות עגולים   –תהליך אסטרטגי 
. אנו קוראים לכם ומזמינים להצטרף לתהליך ומבקשת את עזרתכם לפנייה 2017שיתקיים בשנת 

 לאנשים בישובים להצטרף לתהליך. 
 
 
 

  :2016קרנות ואישור  6201 תקציבעדכון  - 2 לסעיף
 

 מצורפים בזה . – 2016נועה מציגה את עיקרי השינויים של עדכון תקציב 
 

 בהכנסות ובהוצאות. ועיקרי השינויים 2016נועה: מציגה עדכון תקציב 
 

בשנה הבאה תשונה מתכנות העסקת המדריכים החברתיים והם יועסקו ישירות על ידי  –סיגל 
  התמיכה בעבור העסקת המדריכים ישירות לישובים. הישובים. המועצה תעביר את

 
 שמירת רזרבות חיסכון ובשנתיים שלוש האחרונות הגדרנו מדיניות של  –סיגל  –מטרת הקרן הכללית 

)מע"מ, שומת  יום סגריר. ישנם גם כמה נושאים שעדיין איננו יודעים כיצד יסתיימו בקרן כללית ל
 ( וחשוב לשריין כספים בכדי לא לעמוד בעתיד בפני שוקת שבורה.וכו' דודאים

 
 קרנות :
   

 
 : סה"כ קע"פ  

 
  ₪ 16,731,963   הכנסות  
 ₪ 8,570,363   הוצאות  
 8,161,600₪  – 61/31/12יתרה ל   

 
 :קרן כללית  

 
 ₪ 6,000,000  – רה מתוקצבתהעב

 
 

  ₪  136,701,451סה"כ תקציב סופי מועצה :    
 

  
 אין מתנגדים. –סופי מאושר על ידי המליאה פה אחד  2016ב יעדכון תקצ  

 



 

 

 אין מתנגדים –מאושר פה אחד  2016אישור קרנות הרשות לשנת 
 

  :2015נת עדכון על דוחות כספים של החברה הכלכלית לבני שמעון לש-5 לסעיף
 

נערך דיון המליאה מאשרת  2015מוצגים הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לבני שמעון לשנת 
 את הדיווח 

 נסגרת 13/015מליאה   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  6/0114פתיחת מליאה מס' 
 

 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
 נציג בית קמה - דורון יונאי  
 נציג שובל - טובי שור  

 נציג משמר הנגב - סיני פסל
 נציגת שומריה - זבולון כלפא
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף

 נציג להב - רז קדמון
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציג דביר - גיל בנימין
 

 
 נציגת כרמים - גוגי יצחקי : נעדרים

 ריםחצנציג  - עופר רימון 
 נציג תאשור - אדי תוג'מן
 נציג ברוש - גיא חדידה

 
 תרבות וספורט - יוסי טוביאנה משתתפים:

 מבואות הנגב -  אלי פרץ  
 מח' הנדסה - ולדימיר פיצ'קר  
 יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני  
 גזברית - נועה לוין  
 מח' גזברות - נטע לי אביטל  
 מבקרת - נירית שרייבר  
  יועמ"ש - צביקיעו"ד   

 שובל - ציקי לוין
 משמר הנגב -  ירי דגן  

 גבעות בר -  רויטל
 חינוך - אמיר ברזילי  
 בית קמה -  יריב  

 דביר - הניג עוזי
 דביר - יאיר לוין  
 שירותים חברתיים - עידית אטינגר  
 עיתון המועצה - זמסקינועה   
 נבטים - פריאל תומר  
 המועצה ע. ראש - לילך קולומבוס  
 משמר הנגב - רמות צביקה  
 דביר -  טל ורד  
 בית קמה - זאב פקציארז  
 דביר - אסף רוט  
 שומריה - אייל פינס  
 להב - יוסי כהן  

 
 
 
 
 



 

 

 אלי פרץ -הצגת קמפוס מבואות הנגב  
 

קמפוס מבואות הנגב הצגת הבינוי, התפיסה החינוכית והשילוב עם בית ספר לילדים עם  –מצגת 
 צרכים מיוחדים בשיתוף עם פנימיית עדנים.

 
 האם בית הספר ימשיך להיות בי"ס ירוק? –ורד 
 כן כרגע הצגתי רק את החידושים. –אלי 

 
 אלי וולדימיר מנצחים על כלל הפרויקט.  -סיגל  

 
 :2017תקציב ודה ותכנית עבאישור 

 
 לפי חלוקה לפעילות ניתן לראות את ההשקעה הרבה בישובים 2017 -הצגת תקציב המועצה ל –נועה 

 .ובשירותים שניתנים לתושבים
 

 אגפי המועצה השונים.של  והסיבות לגידול / קיטון 2017הצגת תקציב 
 

 מיון מחדש של עובדים האם הוריד תקציב ממקומות אחרים? –טובי 
כן אבל המצגת לא תראה את זה כי חלקיות השכר היא במספרים קטנים וההתייחסות היא  – נועה

 לשינויים גדולים יחסית.
 

בכל הקשור לאכיפה של כלבים משוטטים בישובים אנחנו מתכננים להגדיל את היקף הפעילות  –סיגל 
במועצה. אנחנו לא נשאל ישובים לי הכלבים המטרה שלנו היא לשנות את נורמות ההתנהגות של בע .

 . ותאכוף את החוק לטובת כלל הציבור.אם להיכנס או לא המועצה תפעל בכל יישובי המועצה 
 

לא פוחתת? האם אין משמעות  1200-האם העלות השולית של הילד ה  –לגבי מנות בתי הספר  –דורון 
 לגדילת בתי הספר?

 
אכן יש לקיים חשיבה על הפר קפיטה בבתי הספר. אנחנו רואים את תקציבי בתי הספר ורואים  –סיגל 

 שנשארות יתרות. החשיבה התחילה אך לא סיימנו את המהלך. 
 

 האם מודל שינוי מתכונת העסקת המדריכים החברתיים יגיע לדיון במליאה? –סיני 
 הישובים?האם הגרעון הנצבר מהמדריכים יוטל על  –אילן 
מנקודת המבט של המועצה אופן הניהול של המדריכים החברתיים היום במועצה מוביל לגרעון  –טובי 

 ולכן נכון להעביר לישובים.
אנחנו לא נשנה את גובה התמיכה. הישובים מעסיקים מדריכים חברתיים רבים ואנו מעביר  –סיגל 

ירצה להעסיק את המדריך בעלויות גבוהות את התמיכה בעבור המדריך באופן מלא לישוב. אם הישוב 
 יותר אכן ייווצר גרעון.

 מדוע יש גידול בתכנית להב"ה? –טובי 
אכן היתה ירידה במשתתפים בתכנית להבה השנה אבל אנחנו יוזמים מהלך להגדיל את  –עידית 

ואנו המשפחות השותפות בתכנית הנחת היסוד שזהו מענה טוב. מרבית הסכום מגויס ממשרד הרווחה 
  רוצים לתת את המענה.

 
בשלב זה העדכון של ההכנסות שמרניות ואנחנו לוקחים בחשבון  –תוצאות סקר נכסים לארנונה 

 שיהיו השגות ולכן לא העלנו את ההכנסות בגובה השומה.
 מבקשת להודות למחלקת הגבייה על שנה מאתגרת שבה סקרנו את כל המועצה. –נועה 

 
לביצוע סקר אחת לשנה שנתיים לאור הפערים המשמעותיים שעלו  נביא למליאה תכנית –סיגל 

במטרה שלא ליצור פערים כאלו ובכדי שלא נצטרך לעמוד בלחץ הזה שבשנה אחת סוקרים את כלל 
 המועצה. המטרה היא בכל תקופה לסקור חלק מהישובים והאתרים.

 



 

 

ייה של היטלי השבחה במיוחד יש המון סימני שאלה סביב הסוג –סיגל  –פס"ד בלוך  –היטלי השבחה 
סביב סוגיית השיוך בקיבוצים )חלופת אגודה או שיוך אישי(. בראייה של המועצה מדובר על הכנסה 

. השאלה הראשונה מתי נחשב כלפי תושבי המועצה נו כמובן הרצון להיות הוגנים חשובה מאידך יש
זכויות? שאלה נוספת ממתי מחייבים ? מהמטר הראשון  העברת/? או מימושד השיוך יום הרישום מוע

 ? מר' ומתי 140-או רק מ
יש חשיבה משותפת במרכז המועצות האזוריות אנחנו נביא את הסוגיה למליאה כולל הצעה מתגבשת 

 לדיון במליאה. לטובת פיתוח בישובים  להחזר אחוז מסוים מהיטל ההשבחה 
 
 מבקש שבדיון הזה ישתתפו גם מנהלי הקיבוצים ולא רק נציגי הישובים במליאה. –וסי י
 

 אנחנו נוציא הזמנה משותפת. –סיגל 
 

בשנים האחרונות אני מבקש לראות תקציב כולל קרן + מועצה לפעילות כוללת רק כך ניתן  –סיני 
 לראות עלויות פעילות של כל אחת מהמחלקות במיוחד בחינוך.

 
ספר התקציב מראה יפה ולעומק את הנושא. מורכב לעשות את החיבור אנחנו ננסה בדיון  –סיגל 

 ספציפי על מחלקה שמחולקת להראות תמונה כוללת גם של המועצה וגם של הקרן יחד.
 

 ₪ 135,047,015:  2017סה"כ הצעת תקציב מועצה לשנת 
 
 

 ן מתנגדים.אי –מאושרת על ידי המליאה פה אחד  7201הצעת התקציב לשנת 
 

 :2017אישור קרנות הרשות 
 

 : הערכת התקציב -סה"כ קרן עבודות פיתוח
 ₪ 10,040,506  הכנסות:
  ₪ 4,420,744  : הוצאות

  ₪ 5,619,762                        יתרה:
 

 אין מתנגדים. –מאושר על ידי המליאה פה אחד  7201לשנת  קרנות הרשותהצעת 
 

 : ₪מיליון  3.6בגובה  2017ח לישובים לשנת תקציבי פיתו חלוקתאישור 
 

 חלוקת תקציבי הפיתוח לישובים בתחילת השנה באופן מלא
 

 
 אין מתנגדים –פה אחד מאושרת  מיליון 3.6לחלוקת תקציבי הפיתוח בגובה הצעה 

 
 מוצגת רשימת התברים לאישור המליאה 

 
 

תברים  בנוסף מוצגים 2017 לאישור כולל הגדלת תברים לשנתתברים המציגה רשימת נטע לי 
 ר."כולל איפוס היתרה בתבשאנו נדרשים לסגור פתוחים ישנים ללא פעילות 

 
 מצ"ברשימת התברים  –אין מתנגדים  –על ידי המליאה התברי"ם מאושרים פה אחד 

 
 

 רשימה מצ"ב -אין מתנגדים -תברים לסגירה מאושרים פה אחד על ידי המליאה
 
 



 

 

 
 

 רשמה:    
 הדרה גורפינקל                                  


