
 

 

 12/04/15פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
   4/2015מס' 

 
 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
 חצריםנציג  - הדר רון 

 ריהנציגת שומ - פאר הורוביץ
  נציג דביר - גיל בנימין

 נציג שובל - טובי שור  
 נציג משמר הנגב - סיני פסל

 
 

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

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 

 תקציבאית - נטע לי אביטל משתתפים:
 מנכ"ל דודאים - עדו רובינשטיין  
 עו"ד חכ"ל - עו"ד חי חימסון  
 חינוך - יהודה נגר  
 יועמ"ש - צביקי גברעו"ד   
 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל  
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 מבקרת המועצה - נירית שרייבר  
 פיתוח כלכלי - דרור קרוואני  
   
   

   אין מתנגדים. –מאושר פה אחד  –3/15 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 

 דיווחים: : 2לסעיף 
 

 דיון בבית מעדכנת את המליאה על כך שלפני החג התקיים סיגל  – כון לגבי מע"מ דודאיםעד
בעניין סיווגו של אתר דודאים כעוסק/מלכ"ר ולגבי שאלת תשלומי המע"מ על  המשפט העליון

במהלך הדיון הציע השופט פשרה שחיוב  .התקופה שבין החלטת ביהמ"ש המחוזי ועד היום 
ה בעניין אשקלון )ביהמ"ש החליט בזמנו לדחות את הדיון בתיק המע"מ יוחל מיום הפסיק

. אנחנו לא הסכמנו לפשרה כיוון 9/2012שלנו לאחר הדיון וקבלת החלטה בתיק זה( , דהיינו 
שלטענתנו הסיווג צריך לחול מעתה והילך . היינו מסכימים אם הייתה מוצעת פשרה שלמועד 

(.  אנו ממתינים 2014ערעור על ההחלטה )בו החליט ביהמ"ש לשחות את בקשת אשקלון ל
 לקבלת החלטת ביהמ"ש ולאחר מכן נחליט עם עו"ד כיצד להמשיך.

 
 
 



 

 

 
 

 :קמפוס מבואות הנגב : 3 לסעיף
 

 . תיאור הקמפוס על שימושיו השונים –מצגת  – ולדימיר
 

 הבאה: מטרת הדיון היא להציג את הפרויקט בכללותו ואת באומדן לכל הפרויקט בחלוקה  – סיגל

ביה"ס על כל מרכיביו+ אמפיתאטרון  פרויקטים בנתיב קריטי, דהיינו כאלו שחייבים לבנות: .א
 + טרמינל+ תשתיות על לכל הקמפוס.

אודיטוריום, "הבית הירוק", ביה"ס לחינוך מיוחד  פרויקטים שתלויים בגיוס תקציב ייעודי: .ב
 )שעל גיוס התקציב החסר לו אחראים עמותת עדנים(.

 
 ₪ מיליון  105 -כ פרויקטומדן הכולל להאסה"כ 

 תקציבים ידועים )משרד החינוך, פיס, משרד התחבורה(.מיליון  47 -כמתוכם, 
 

השתתפות  דהיינו ₪ , מיליון  28 -כהתקציב החסר לפרויקטים הנכללים בנתיב הקריטי מוערך ב
וים שנצליח לגייס )האומדנים מתבססים על השתתפות מינימום של משרד החינוך ואנו מקוהמועצה 

 יותר ולצמצם את הסכום(. 
 

 הסכום הנ"ל מתפרס על ארבע שנים: 
 )שכבר אושרו והוצאו לטובת התכנון(₪ מיליון  3 2014
 שאותם אנו מבקשים לאשר היום להעברה לתב"ר₪ מיליון  7 2015
 ₪ מיליון  10 2016
 ₪ מיליון  8 2017

 
 התקציב ובהם יוצגו גם מקורות המימון המוצעים. יובא לאישור נפרד בשנות  2017-ו 2016תקציב 

מיליון מהתקציב השוטף מתוך תקבולים שהגיעו לפני כשבועיים  3.5:  2015-ל₪ מיליון  7-המקור ל
 3.5בעקבות פשרה עם משרד הביטחון על תשלומי ארנונה ולא נרשמו בתקציב המתוכנן מראש + 

 ₪ ( מיליון  11.3-מיליון בקרן עבודות פיתוח )שעומדת כיום על כ
בסה"כ של  2015/2016בנוסף, אנחנו מבקשים את אישור המליאה לייעד את תקציבי מפעל הפיס של  

 .לטובת האמפיתיאטרון ₪ מיליון  2.2
 
 

מיליון ויש סיכוי שזה יגדל בהמשך. וכמובן יש עוד  28היום חשוב להבין שאנחנו מצביעים עם  – טובי
אני לא מכיר את הפרוגרמה של בית הספר ואת הצרכים ואני לא יודע  את הבית הירוק והאודיטוריום.

אני  .התקציביםגיבוש הפרוגרמה ו אני חושב שהיינו צריכים להיות שותפים עוד בשלב על זה כלום. 
אני מרגיש לא בנוח להצביע על ₪ מיליון  30צולל לזה פעם ראשונה וההתחייבות כאן היא גדולה 

 הנושא.
 

שתוכנן לפי פרוגרמת משרד  "הנתיב הקריטי"הבחנה בין "האקסטרות" לבין  לעשות חייבים –סיגל 
החינוך הבית הירוק והאודיטוריום הם לא בנתיב הקריטי. אפשר להקדיש לכך את הזמן ולהביא את 

 הפרוגרמה והצגה למליאה. 
 
 
 



 

 

 .בין שאנחנו אחריוהראשון ואני מGO  -פחות רלוונטי לי היכן נמצאים המבנים יותר חשוב לי ה -גילי
ההחלטה על בניית מבואות הנגב התקבלה במליאה הקודמת. ולכן בסוף מה שמעניין אותי כנציג 

הישוב זה הכסף והחלופה שלו כמו לדוגמא תקציבי מפעל הפיס. אני מבקש לדעת את החלופות ביחס 
 ליישובי המועצה.

 
 מיליון מעל תקציב משרד החינוך? 17מדוע יש תקציב של  –אילן 

 
 .תה אמירה מאוד ברורה על תקציב מפעל הפיס שיושקע בבתי הספריהי – פאר

 
הן אין סופיות, אבל אנחנו החלטנו שבונים בית ספר וכפי שפאר אמרה, החלטנו גם חלופות ה –סיגל 

זהו צומת של תהליך שהתחיל לפני  הללו. שתקציבי מפעל הפיס מיועדים לטובת מתקנים בבתי הספר.
שלוש שנים כולל כלל הגורמים המקצועיים ונציגי היישובים קבעו חזון.. תרגמו לפרוגרמה... ואנחנו 

 כרגע בשלב אישור התקציב.
 

מחלק לשניים את תהליך קבלת ההחלטות בעבר כולל הפרוגרמה והאם הוצבו עלויות  –דורון 
נון נקבע סכום שהמועצה לא היתה מוכנה להגדיל מעל אם היה כזה מקסימום? האם לפני שלב התכ

 דבר אז אולי היה נכון להביא את זה למליאה? הפרוגרמה שהתגבשה היתה סביב מסגרת תקציב?
מה המשמעות של האישור? מאיפה יגיעו שאר הכספים? האם כספים נוספים שיגיעו יצמצמו את 

 ₪ ?מיליון  28-יתן לקבל תוכנית מימון ל האם בכל זאת נהמימון העצמי של המועצה? 
 

האם היה מגיע היום לדיון לקיחת הלוואה על יתרת הסכום? האם הדיון היה הולך יותר חלק?  –סיני 
 תמיד ניתן להביא את זה כחלופה.ש תשובתי היא אז ? אם כן

 
ניתן  לחלום.חינוך. לאנשי החינוך נתנו יתה להישאר בתקציב משרד היההנחיה למתכננים ה –סיגל 

 לתקציב משרד החינוך.ולהתאימה לבקש היום לצמצם את התוכנית 
 

הדיון התחיל כמה שנים קודם. חינוך זה כמעט הדבר הכי יקר לכולנו וצריך להשקיע בו. אני  –הדר 
ואני  אני בעדמציע לא לעסוק בשאלה אם בונים או משפצים זה הוחלט. בנוסף אם ניתן לאפשר יותר 

מנהלת את הדברים בשיקול צורך להיצמד לתנאי משרד החינוך. בסך הכל המועצה לא חושב שיש 
 .. בנוסף חשוב להצמיד את האודיטוריום למערכות החינוךדעת

 
שעולה כאן שהמליאה מבקשת להיות יותר מעורבת בשלבים השונים. אולי השיח צריך  "הקול" –תמר 

ליאה רצון להיות יותר בתהליך של קבלת להיות סביב היידוע מעורבות, קבלת החלטות שיתוף המ
 ההחלטות.

 
יכול להיות שזאת צפייה שלא יכולה להתממש. אין אפשרות לנהל תהליך כזה בישיבות של  –סיגל 

מבקשת להזכיר שלפני כשלושה שבועות קיימנו מפגש ארוך ומעמיק ובו הצגנו עם  אחת לחודש.
ויקט. המליאה הוזמנה למפגש ולצערי רק אביגיל המתכננים, היועצים ונציגי ביה"ס והחינוך את הפר

הגיעה. אני בטוחה שאם הייתם באותו מפגש הייתם היום מבינים יותר. השותפות והאחריות חייבת 
 להיות משני הצדדים.

 
וחשוב לי לדעת מה יקרה אם  "פיל לבן"חשוב לי לדעת שאנחנו נכנסים לפרויקט שעלול להיות  -רז

 יהיה המשך מימון.  "יפלו עלנו השמיים" ולא
 
 
 



 

 

 
 

מיליון שמיועדים  28 –ל חשוב להדגיש על המליאה להתייחס לנתיב הקריטי כולו כלומר  –סיגל 
מהווה את החלק הראשון מיליון  7 -, הסכום שמובא היום לאישור בית הספר עצמובניית  להשלמת

לא ניתן היום להציג את מועצה מתנהלת ע"פ תקציב שנתי ו .של השתתפות המועצה לבניית בית הספר
מקורות המימון לשלבים הבאים. יחד עם זאת, למועצה שלנו יש את היכולת, אם נחליט לממן את 

 הפרוייקט באמצעות הלוואה בעתיד ולפרוס את ההחזרים ע"פ תקופה ארוכה יותר.
 

. אנחנו יםכפי שאנחנו רוצ ספר כפריבניית בית למטר בניה זה מעט.. ולא יספיק ל₪  5000 –ולדימיר 
מעבר הסיבות להגדלת התקציב דונם.  60מקבלים תקצוב ברמה של בניין .. ובונים בית ספר כפרי על 

 לתקציב משרד החינוך:

 בית ספר חד קומתי 

 בית ספר כפרי פרוס 

 תשתיות רחבות ופרוסות על שטח רחב 
 

יתרת התקציב  .₪מיליון  7 -המליאה מתבקשת לאשר הגדלת תב"ר מבואות הנגב ב  – הצעת החלטה
לפרויקט תובא כל שנה  "נתיב הקריטיהמיועדת לבניית בית הספר ומהווה את "המיליון  28בסך 

 .יקטבהתאם להתקדמות הפרו לאישור מליאת המועצה
 

 2.2 סה"כלטובת מבואות הנגב  2015-2016יעוד תקציבי מפעל הפיס מתבקשת המליאה לאשר בנוסף 
 ות הנגב.לטובת הקמת האמפי במבוא₪ מיליון 

 
₪ מיליון  3.5. המקורות: לטובת תב"ר מבואות הנגב₪ מיליון  7העברת המליאה מאשרת 

 נמנע 1בעד   -10 מקע"פ. ₪ מיליון  3.5-מהתקציב השוטף ו
 

לטובת הקמת ₪ מיליון  2.2תקציבי הפיס לשנתיים הבאות בסך  שריוןהמליאה מאשרת את 
  בית הספר מבואות הנגב פה אחד אין מתנגדים.

 
 

 מצורפת טבלת התקציב .
 

 :ם"אישור תברי : 4לסעיף 
 

 ם"מציגה את התברי –נטע לי 

 
  מצורפת רשימת התברים

 
 המליאה מאשרת פה אחד את התברים אין מתנגדים

 
  

 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל       


