
 

 

 15/10/17פרוטוקול מליאת מועצה מיום  -לסיגל 
  7201/09מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 נציגת כרמים - גוגי יצחקי
 נציג להב - רז קדמון

 נציג גבעות בר - אילן קציר
 נציג שובל - טובי שור

 נציג חצרים - עופר רימון
 

 
 נציג ברוש - גיא חדידה : נעדרים

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 נציג דביר - גיל בנימין

 נציג תאשור - אדי תורג'מן
 נציג משמר הנגב - סיני פסל
 נציג שומריה - נציג חסר

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 

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

 חכ"ל - דרור קראווני
 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד 

 מבקרת  - נירית שרייבר
 עורכת עיתון - נועה זמסקי

 ע. ראש המועצה  -לילך קולומבוס    
 

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

 דיווחים:
 

 התקיימה פגישה חיובית מאוד אצל הסמנכ"לית הבכירה של  – המשך הפעילות בנוגע למע"מ
להגיע רשות המיסים.  אנו ממשיכים לפעול בנושא ומנסים ומחכים לתשובות בתקווה גדולה 

 להסכמות שיאפשרו לנו לסיים את העניין בזמן הקרוב.

  במסגרת משלחת  סיגל מודיעה על יציאה לחו"ל – 22/10-28/10יציאה של סיגל לחו"ל מיום
יחליף אותי  -סיגל . של ראשי רשויות לגרמניה שמארגנת קרן מיראז' )שיתופי פעולה אזוריים(

 טובי שור.ומ"מ בהעדרי סגן ראש המועצה 
 

 
 שכר בכירים.: 2לסעיף 

 
 מבקשת ממנכלית המועצה וכן ממבקרת המועצה לצאת לצורך הדיון. –סיגל 

 



 

 

אנו מבקשים לעדכן את  24/9/17בהתאם למכתבו של מר דיאא אסדי סגן בכיר לממונה על השכר מיום 
 .1/1/18בדקנו את המשמעות התקציבית ואנו נאשר נערכים לשינוי החל מיום  שכר הבכירים ברשות.

טרם הגשת הבקשה למשרד הפנים לקבלת אישורו, מתבקש אישור המליאה על הגדלת טווח השכר 
 י המשרה מנכ"ל, מהנדס ומבקר הרשות בהתאם לדרגות השכר המאושרות.לנושא

 
 

 :מנכלית המועצה
 

 בפעימה אחת. 100% -מנכלית המועצה ל הגדלת טווח השכר למתבקש אישור המליאה ל
 

 המועצההגדלת טווח השכר וכן את עדכון רמת השכר בפעימה אחת למנכ"לית המליאה מאשרת את 
 פה אחד אין מתנגדים

 
 :מהנדס המועצה ומבקרת המועצה

 
 .90% -ל למבקרת המועצהוכן  95% -המועצה ללמהנדס להגדלת טווח השכר המליאה אישור מתבקש 

ההחלטה אם לבקש את ההעלאה ואם כן בכמה פעימות תתקבל ע"י ראש המועצה בהמשך במסגרת 
 . 2018דיוני תקציב 

 
 

 . פה אחד אין מתנגדים ולמבקרת המועצהלמהנדס שכר העדכון טווח מאשרת את המליאה 
 
  

 :חטיבה להתיישבותקול הקורא ה : 3 עיףלס
 

 2017הבקשות שיוגשו במסגרת הקול הקורא של החטיבה להתיישבות לשנת אנו מבקשים לאשר את 
נבטים, פורום צמיחה דמוגרפית, דביר, קהילתי בישובים )הבינוי אנו נגיש בקשות לתמיכה בעבור ה
בעדכון תחזיות סקר שביצעה המועצה וכן בעבור תמיכה בכרמים, וכן יו"ר גבעות בר( בנוסף 

 אוכלוסייה מעודכנות.
 

הגשת הבקשות לחברה וקליטה במסגרת הקול הקורא של החטיבה המליאה מאשרת את 
 פה אחד אין מתנגדיםישבות ילהת

 
 :מצגת -רית ינמציגה   – 2016-2017הצגת דו"ח תלונות הציבור לשנת   :4 לסעיף

 
 נראית עלייה בפניות למוקד המועצה. מגמה חיובית מצד המועצה.

 פניות לממונה בשנה זו. 22
תלונה אחת שטופלה ע"י הממונה אולם נמצאה לא מוצדקת הועברה על ידי התושב למבקר המדינה 

 ונמצאה גם שם לא מוצדקת.
 
 

 שמעה את דו"ח הממונה על תלונות ציבורהמליאה 
 
 
 



 

 

, עמותת רימון 2016דיווח חברות הבת של המועצה החברה הכלכלית לבני שמעון   :5 לסעיף
2016: 

 
 :החברה הכלכלית לבני שמעון

 
  הצגת הדו"ח – רו"ח יורם שוחט מצטרף

 
 האם בהוצאות הפעלה יש את הרווח למועצה? –טובי 
 מציג את הפירוט.  ,כן גם –יורם 

 
 :עמותת רימון

 
 הצגת הדו"ח והסבר –רו"ח יורם שוחט 

 
 השינוי מאוד גדול בעמותת רימון ומיצג את הכניסה של כוכבי המדבר  –נועה 

 
 שמעה את הדיווח המליאה 

 
 :אישור תבר"ים  :6לסעיף 

 
בניית עדנים בית הספר לחינוך מיוחד שיוקם בתוך קמפוס מבואות הנגב.  הסבר על תב"ר –סיגל 

 ₪מיליון  4.7) מההרשאה שקיבלנו ממשרד החינוך ₪מיליון  6 -העלות של בית הספר תהיה גבוה בכ
)צורפה להזמנה למליאה( . יש לנו התחייבות של עדנים כמחצית מההשקעה שתגיע ממשרד החינוך(

אנחנו מבקשים להגדיל את תב"ר מבואות הנגב בגובה ההתחייבות לואה. לכיסוי העלות הנוספת במ
  ₪מיליון  6של 

 
 הסבר על התברים הנוספים –נטע לי 

 
 אין מתנגדים –המליאה מאשרת את התברים פה אחד 

 
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


