
 

 

  17/05/15פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
   5201/5מס' 

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

  חצריםנציג   -  הדר רון 
  נציג שובל  -  טובי שור    

  נציג משמר הנגב  -  סיני פסל
  נציגת נבטים  -  אביגיל יוסף

  
  
  

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

  נציגת שומריה  -  פאר הורוביץ
  נציג דביר  -  גיל בנימין

  נציגת כרמים  -  תמר מילשטיין
  נציג להב  -  רז קדמון

  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול
  

  יועמ"ש  - אולגה גונןעו"ד   משתתפים:
  המועצה  מנכ"ל  -  הדרה גורפינקל    
  גזברית  -  נועה לוין ריצ'קר    
  פיתוח כלכלי  -  דרור קרוואני    
      
      

    אין מתנגדים. –מאושר פה אחד  –4/15 אישור פרוטוקול  :  1לסעיף 
  

  דיווחים:  : 2לסעיף 
  

 בנושא הבחינה של מעדכנת את המליאה סיגל  – יעילות כלכלית למועצה האזורית בני שמעון
  רי המליאה.. ההצעה המפורטת תשלח לחבט למועצהיחברת דלו הנושא כולל הצעה של

 
  :)מצורף - אישור השינוים בתקציב (הועבר לממונה על המחוז  : 3 לסעיף

  
  

  .המליאה מאשררת את השינויים פה אחד אין מתנגדים
  

  
  :חשמל ירוק  : 4לסעיף 

  
התאמת התקנון של החברה הפרטית שנקנתה על ידי המועצה לתקנון של חברה עירונית.  – דרור

  של משרד הפנים אנו מקווים שלא יהיה שינויים נוספיםהראשון  התקנון המוצע עבר את האישור



 

 

  (מצורף לפרוטוקול) מתבקש אישור המועצה לתקנון המוצע
  

  אין מתנגדים - אחד את השינויים בתקנון המליאה מאשרת פה 
  

  2015לשנת : אישור תקציב הוועדים  5לסעיף 
  על פי הטבלה המצורפת:

  

תקציב 2015 מקורי ועד מקומי 

                     1,096,125בית קמה

                     2,446,200להב

                     4,780,000חצרים

                     1,023,000כרמים

                        996,000משמר הנגב

                        998,453גבעות בר

                        936,096שומריה

אישור תקציב ועדים מקומיים
מליאה 17.5.15

  
  

  כולל הסבר על תקציב וועד מקומי. מציגה את תקציב הישובים –נועה 
  

בית קמה, להב, חצרים, כרמים, משמר הנגב, גבעות בר ושומריה  תקציבי וועד מקומי של הישובים
  מאושרים פה אחד אין מתנגדים

  
(מצ"ב המלצת ההנהלה) בהשתתפות יוסי טוביאנה וקרן  : מדיניות התמיכה בחוגים ותרבות6לסעיף 
  סביון.

  
, הקו המנחה לתת את הסבסוד והתמיכה חון את נושא התמיכות של האגףהתבקשנו לב –יוסי 

במקומות הנדרשים. עלות החוגים במועצה נמוכה משמעותית גם ללא סבסוד יחסית למרחב. בנוסף 
   אין העמסה של תקורה על החוגים

  
  מוצגים עיקרי השינויים 

  
  ינימאלי בסבסוד חוגי "הפריפריה"?האם יש החלטה על כמות משתתפים מ –דורון 
  מאוד מורכב לקבוע כמות זה תלוי מצב ונדרשת גמישות. –יוסי 

  
  מציעה שבסוף השנה הקרובה הנושא ישוב למליאה לצורך בחינת המגמה. –סיגל 

  
  שינוי מדיניות התמיכה באגף התרבות והספורט מאושר פה אחד אין מתנגדים

  
   

  (מצ"ב המלצת ההנהלה) 2016ארנונה : הצעה למדיניות העלאת 7לסעיף 



 

 

  
  נועה מציגה את הסיבות לסקר ואת המחויבות לבצע סקר על ידי המועצה  –סקר נכסים 

  
  כאשר נכנסים לישוב נוודא שהדברים מתואמים עם הישוב ובידיעת התושבים. –סיגל 

   
  ).מצורפת המצגתהארנונה (מציגה את ההצעה למדיניות העלאת  –נועה 

  
לצה שאליה הגיעה ההנהלה מקובלת ואת הדיון לגבי ארנונה מגורים נביא לאחר סיום ההמ –סיגל 

  הסקר והבנת ההשפעה.
  

, במגורים בשלב זה לא יהיה 10%והשניה  15%נביא את שתי הצעות להצבעה  האחת העלאת  –סיגל 
  שינוי.

  
  ארבעה בעד  10%בעד עליה של 
  שלושה בעד 15%בעד עליה של 

  
ביחס לתעריף ומסחר משרדים שירותים לסיווג של ו לסיווג תעשיה %10ה של עלימליאה מאשרת ה

  .% 10לעליה של  3מול  4ברוב של ההצעה אושרה על ידי המליאה  –(ללא "עידן הנגב")  הקיים

  
  אישור תברים:: 8לסעיף 

  
  )מצורפת רשימת התבריםנועה מציגה את התברים (

  
  התברים מאושרים פה אחד אין מתנגדים

  
  :אישור שינוי יעוד "קרן שיקום והוצאות בצ"מ בדודאים":  9ף לסעי

  
"לאשר את שינוי  :לאשר בסבב טלפוני את ההחלטה הבאההתבקשו חברי המליאה  28/4/15בתאריך

תביעות תלויות בגין הפרשי  תשלוםיעוד "קרן שיקום והוצאות בצ"מ בדודאים", שתיועד למטרת "
  ש"ח. 6,000,083מע"מ לפי פסק הדין", בסך 

  
  חברי המליאה אשרו את ההחלטה ברוב של כלל חברי המליאה .         

  
  אנו מביאים החלטה זו לאשרור חוזר במליאה זו.         

  
  .אין מתנגדים השינוי המוצע מאושרר פה אחד

  
  

    רשמה: הדרה גורפינקל                 
  
  
  
  
  


