
 

 

 01/02/15פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  5201/30מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
 נציג להב - רז קדמון  

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 בית קמהנציג  - דורון יונאי

 נציגת כרמים - תמר מילשטיין
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ
 נציג דביר - גיל בנימין

 נציג שובל - טובי שור  
 
 

 נציג תאשור - מאיר עזרן : נעדרים
 נציג ברוש - גיא חדידה  

 חצריםנציג  - הדר רון 
  נציג משמר הנגב - סיני פסל

 
 

 רישוי עסקים - כרמית סדון משתתפים:
 פיתוח כלכלי - דרור קרוואני  
 יועמ"ש - עו"ד אולגה גונן  
 יועמ"ש - אורית הלויעו"ד   
  מוניציפאלי - אלון בוטבין  
 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל  
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 מבקרת המועצה - נירית שרייבר  
 מנכ"ל עידן הנגב - משה פאול  
   
   

   אין מתנגדים. –מאושר פה אחד  – 1/15 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 

 דיווחים: : 2לסעיף 
 

 סיימנו את הקמת המבנה החדש אנו נערכים לשלב השני הקמת הלשכה  – שיפוץ בית המועצה
 .ובנוסף שיפוץ בית המועצה הישן והתאמתו לנגישות

 שימו לב לכך אנחנו נביא  28-29/5נשלחה הודעה על שמירת התאריך  –סדנת ועדים ומליאה
 . תוכנית למליאה בהמשך

 16/3 מפגש לצורך הצגת התכנון של מבואות הנגב. הגענו  -קמפוס מבואות הנגב החדש
אנו מביאים את התוצר  טרם אישורו הסופישניתן להציג, בשלב זה ולנקודה שיש תכנון 

של בית הספר וכן האדריכלים  למפגש רב משתתפים בכדי לשמוע ולחשוב יחד. למפגש הוזמנו
 חשוב מאוד שחברי המליאה ייקחו חלק במפגש הזה. .צג סרטון הדמיה של בית הספר החדשוי



 

 

 לתחום הנוער במועצה. דיקלה טיבי  ברובה ישיבת המליאה הבאה   – תחום הנוער במועצה
סיימה את עבודה כמנהלת המרכז, כרגע ממלאת מקום ממלאת את תפקידה בתחילת הקיץ 

 נצא למכרז מסודר. 

 
   המלצת וועדת השמות של אזה"ת עידן הנגב לקביעת רחובות, כיכרות ושצ"פים  : 3 לסעיף

 :בשטח עידן הנגב                           
 
 

 מצורפים מסמכי ההמלצה  –מציג את ההמלצות של ועדת השמות של "עידן הנגב"  – פאול
 

חושבת שבאזור תעשיה כזה צריך למצוא שמות שיש להם משמעות דומה בערבית ובעברית.  –תמר 
 מבקשת לדחות את קבלת ההחלטה עד לאחר בירור מעמיק בנושא.

ישבנו בהנהלה עם ראש העיר רהט והדברים הוצגו והובהרו חשבנו על כך זמן רב. אשמח לקבל  –פאול 
. אנו מבקשים בשלב זה לאשר את לתיקוןבקשה נביא ואם ימצא כזה כל שם שיש לו משמעות 

 .ההמלצה המוצעת

 
 נגד 1נמנע  1בעד  6המלצת וועדת השמות של עידן הנגב המליאה מאשרת את 

 
 

 :מינוי ועדת שמות מועצתית : 4לסעיף 
 

אנו מבקשים למנות וועדת שמות מועצתית. הרכב הוועדה המוצע: מנכ"ל, יועמ"ש, מנהלת תקציבים 
 ונציג מהישוב עליו הוועדה דנה.מנגנון ו

 
 מאשרת את ועדת השמות המועצתית בהרכב המוצע פה אחד אין מתנגדים המליאה

 
 :רישוי עסקים רפורמה ב : 5לסעיף 

 
 משרד הפנים רפורמה ברישוי עסקים. האחרונות מוביל בשנים

היא לייעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל שניתן על בעלי עסקים קיימים ועל  מטרת הרפורמה
  המעוניינים בהקמת עסקים חדשים, בכפוף לחוק רישוי עסקים. 

 עיקרי הרפורמה:

 ממשרדי עסק רישיון קבלת לצורך הנדרשים והמסמכים התנאים של אחיד מפרט יצירת .1
 להקים למעוניינים יאפשר האחיד המפרט. באינטרנט יפורסם אשר, האישור נותני הממשלה

 סתירות של או בדרישות אחידות חוסר של מצב וימנע מהם נדרש מה מראש לדעת עסק
 .שונים אישור נותני של בדרישות

 

 הרישוי רשויות של והדרישות המדיניות, התנאים, המסמכים פרסום י"ע המידע נגישות .2
 לאתר מסוימים עסקים מסוגי( מקומיות מועצות, אזוריות מועצות, עיריות) המקומיות
 ואילו מהם נדרש מה מראש לדעת יוכלו עסק להקים שהמעוניינים כך, הרשות של האינטרנט

 .מסוגו עסקים על הרישוי רשות מטילה מגבלות



 

 

 לפי, הרישיון חידוש במועד או שנים שלוש לאחר יחולו עסקים לבעלי שייקבעו נוספים תנאים .3
 קיימות או העסק על מועטה השלכה יש לשינוי כן אם אלא, מביניהם המוקדם התאריך
 .הרישוי מטרות את להבטיח מנת-על בדחיפות התנאי החלת המחייבות נסיבות

 עסק רישיון מבקש או עסק לבעל שהוצב תנאי על בעניין הנוגע לגורם השגה להגיש אפשרות .4
 רישיון לו לתת סירוב על או( בחיקוק שנקבע תנאי ולמעט האחיד במפרט המופיע תנאי לרבות)

 .רישיון שלילת או
 מראש מגיש הרישיון מבקש במסגרתו, קטן מהם הנשקף שהסיכון לעסקים מזורז רישוי הליך .5

 תוך לפעול להתחיל ויכול, הנדרשים בתנאים עמידתו על ומצהיר הנדרשים המסמכים את
 .הרישוי מרשות מזורז היתר קבלת לאחר הבקשה מהגשת כחודש

 תקופת הוארכה רבים עסקים שלסוגי כך, עודכן הרישוי טעוני העסקים את הקובע הצו .6
 ברישיון הצורך בוטל(, זאת מחייבים העסק מאפייני בהם במקרים קוצרה ולאחרים) הרישוי

 .האפשר במידת הכול, האישור מנותני חלק של באישור הצורך ובוטל, מהעסקים לחלק
 .העסק רישיון מתנאי תנאי מקיימים שאינם עסקים על קנסות להטיל אפשרות .7

 המועצה נערכת לרפורמה במספר תחומים:

 הסדרת נוהל עבודה בתחום רישוי עסקים .1

 הסדרת נוהל אכיפה בתחום רישוי עסקים .2

 מינוי הדרה גורפינקל כגורם השגה במועצה. .3

  המועצה לעסקים שבתחומה.פרסום מדיניות גיבוש ו .4

 מפרט אחיד. גיבוש ופרסום .5

 
 המועצה לעסקים שבתחומה. מתבקש אישור המליאה לנוהל ומדיניות

 
 .אין מתנגדים מאושר פה אחד נוהל ומדיניות המועצה בנושא רישוי העסקים המצורף לפרוטוקול

 
 :השמירה העזר להסדרת חוק  : 6לסעיף  

 
 אישור המליאה לאגרות הקבועות בחוק אך לא ניתן אישור של משרד הפנים לגביה.בעבר התבקש 
תקנות העיריות )סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ו בינתיים חוקק

, הקובעות תעריף מקסימלי לאגרה, שתחושב לפי מ"ר ולא לפי 2013-ציבורי ברשות מקומית(, תשע"ג
 כפי שהיה בחוק העזר של המועצה.יחידת מגורים, 

המסדיר את חקיקת חוקי עזר בתחום  , 3/13 מס' משרד הפנים פורסם חוזר מנכ"ל  26/06/13כמו כן, ב
 השמירה ברשויות המקומיות.

לאור פרסומים אלה פעלה המועצה לאישור אגרת שמירה בתחומה. על פי תחשיבים שבוצעו במועצה, 
 התעריף המקסימלי שנקבע בתקנות.הפעלת שירותי השמירה תעלה על 

₪  7.31משכך, מתבקשת המליאה לאשר את התיקון לחוק העזר, בו יקבעו אגרות חדשות, בסכום 
 לשנה למ"ר )הסכום המקסימלי האפשרי במועצה(, וכן התאמות נוספות לאור חוזר המנכ"ל.

 
  

פה אחד אין המנכ"ל מליאת המועצה מאשרת את התיקון לחוק העזר וקביעת אגרות בהתאם לחוזר 
 מתנגדים

 
 
 
 
 



 

 

 
 תמיכה במרכיבי ביטחון: : 7לסעיף 

 
מוצגת הצעת מחלקת הביטחון לתמיכה במרכיבי ביטחון בישובים לאור הקיצוץ בתמיכה על ידי 

 המדינה.
 

 מדוע ההגדרה היא המרכיבים הללו? –אביגיל 
 עד כה. הכוונה, להיצמד להגדרות שהיו –סיגל 
 האם תהיה גמישות בהעברה בין סעיפים? –אילן 
 המטרה היא שלא. –סיגל 

 .מבקשים לאפשר גמישות בין סעיפים בתוך התקציב המאושר –טובי + רז 
 

 "פול" שמשתמשים בו למרכיבי ביטחון בלבד.מבקש שיהיה  –דורון 
 

מתבקש אישור המליאה לבקשה כאשר התקציב יאפשר גמישות בין רכיבי אבטחה   – הצעת החלטה
כך שיהיו  מצלמות המחוברות בהסתייגות לגבי התקציב המיועד למצלמות האבטחה אשר מותנה ב

 מועצה.מוקד הל
 

 מאושרת פה אחד אין מתנגדיםביטחון  לתמיכה במרכיביההצעה 
 

 :תמיכה בבתי עלמין  : 8לסעיף 
 

ולאור הצרכים שנשמעו בישובים לאחר סבב הרב גבי מוצגת תוכנית עבודה ראשונית שערך  –סיגל 
שקיימים במועצה והצעה היא לתקצב בתי עלמין  7בנוגע לבתי העלמין. הצעת ההחלטה מבוססת על 

 לשנה הנוכחית.₪  350,000מסגרת כוללת של  -לכל ישוב ₪  50,000
 

לפיתוח  תוכנית לביצועל ישוב בו תגובש יחד עם הרב גבי לאחר אישור המליאה תתקיים פגישה עם כ
  ושיפור בתי העלמין. 

 
 ההצעה מאושרת פה אחד אין מתנגדים

 
 

 :עדכון תקציב  : 9לסעיף 
 

 נועה מציגה את הסעיפים המעודכנים )מצורפת ההצעה לעדכון תקציב(
 

 מאושרת פה אחד אין מתנגדים 2015ת ההצעה לעדכון תקציב לשנ
 
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל       
 
 
 
 


