
 

 

  31/12/2015פרוטוקול מישיבת מליאה מיום 
  12/015מס' 

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

 חצריםנציג  - עופר רימון 
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף

 נציג להב - רז קדמון
 תדהר נציג - איציק אבוטבול

 נציג תאשור - ערן אדמתי
 נציג ברוש - גיא חדידה
 נציג דביר - גיל בנימין

 
 

 נציג משמר הנגב - סיני פסל : נעדרים
 נציגת שומריה - פאר הורוביץ

 נציגת כרמים - תמר מילשטיין
 

 מח' רווחה - עידית אטינגר משתתפים:
 מח' חינוך - יהודה נגר  
 מח' הנדסה - ולדימיר פיצ'קר  
 יחידה לפיתוח כלכלי - רור קרואניד  
 גזברית - נועה לוין  
 מח' גזברות - נטע לי אביטל  
 מבקרת - נירית שרייבר  
 יועמ"ש - עו"ד אורית  
  יועמ"ש - עו"ד צביקי  

 להב - יוסי כהן
 שובל - ציקי לוין

 משמר הנגב -  ירי דגן  
 משמר הנגב -  הדס

 גבעות בר -  רויטל
 ץ כרמיםקיבו - יורם סהר  
 יועץ חברת דלויט -  גבי  
 חצרים -  נטלי  
 חצרים -  איציק  
 תרבות וספורט -   יוסי  
 בית קמה -  יריב  

 בית קמה -  זאב
 דביר - יאיר לוין  
 מנכ"ל דודאים -  עדו  
 שומריה - דודי רייש  

 
        

 : 11/2015פרוטוקול אישור  -
 

 הפרוטוקול אושר פה אחד אין מתנגדים
 
 
 



 

 

 
 

המליאה להודות למנהלי המחלקות, לתקציבאיות המחלקות, להנהלת  כבר בפתיחתמבקשת : סיגל
על העבודה הרבה והמאומצת  , נטע לי אביטלהמועצה ולתקציבאית  לגזברית המועצההחשבונות, 

שהשנה עמדה בסימן התייעלות ביחד  2016שהושקעה בהכנת תוכניות העבודה ותקציב המועצה לשנת 
 .ויטעם חברת דל

  
 

 דיווחים : – 1לסעיף 
 

  משרד הפנים לא אישר את בקשת המועצה לעליית ארנונה.: בקשת המועצה לעליית ארנונה
 

 :דירקטור נציג ציבור לחברה הכלכליתמינוי  – 2לסעיף 
 

פרסמנו קול קורא להגשת מועמדות למינוי כדירקטור לחברה הכלכלית אשר הגיש את מועמדותו. אנו 
את משה תייר מלהב כדירקטור. משה מאוד מתאים לתפקיד בעל תואר שני במנהל  מציעים לבחור

 עסקים היה מנכ"ל אבשלום ומרכז משק להב שנים רבות.
 

 .משה תייר כדירקטור לחברה הכלכלית פה אחד אין מתנגדיםמינוי מר המליאה מאשרת את 
 

 חוק העזר לשמירה: -אשור הארכת מועד הגביה  – 3לסעיף 
 

 , לאחר תהליך ארוך. 3/12/15תאריך התיקון לחוק העזר פורסם בשעה טובה ב אורית : 
מאחר וכל החוקים המסמיכים את הרשויות לחוקק חוקים בענייני שמירה ולהטיל אגרות לשמירה 

, גם בחוק העזר שלנו יש מגבלת גביה לפיה יש לקבל 2015הם בהוראת שעה שהייתה בתוקף עד סוף 
. מאחר והחוק פורסם רק עכשיו, המועצה 1/1/2016ושר הפנים לגביה ממחדש את אישור המליאה 

 טרם גבתה את אגרת השמירה.
 . לגביית האגרותמתבקש אישור המליאה לאור האמור 

 
פה אחד אין  31/12/17עד ליום  חוק העזר לשמירההארכת הגבייה בהתאם להמליאה מאשרת את 

 מתנגדים
 

 מכרז פינוי אשפה: - 4לסעיף 
 

יצאנו למכרז לפינוי אשפה. המדובר היה על מכרז הנחות וקיבלנו הצעה יחידה שעולה על מחיר סיגל: 
המקסימום שנקבע במכרז, של הקבלן שמפנה היום את הפסולת במועצה. ועדת המכרזים שדנה 

המועצה בסגירת המכרז החליטה לפסול אותו. הסיבה שאנו מביאים את הנושא לדיון היא שבכוונת 
את האפשרות לבצע פינוי אשפה באופן עצמאי. המטרה בביצוע השירות על ידי המועצה  לבחון לעומק

מיטבי לתושבי שירות מתן אלא גם )למרות שכמו תמיד זאת השאיפה( מחיר התייעלות באינה רק 
 )כפי שאנו נוהגים בהסעות התלמידים(.  המועצה

 
להתקשר עם את למכרז חדש ובשלב זה שלא לצלאשר למועצה  ,לאור כל האמור מתבקשת המליאה

 .ההצעה מצורפת לפרוטוקול –קבלן לאיסוף אשפה ללא מכרז לתקופה שלא תעלה על שנה אחת 
בתקופת הביניים תבחן המועצה לעומק את משמעות מתן השירות באופן עצמאי / באמצעות החברה 

 הכלכלית על כלל המשמעויות של מהלך כזה.
 

 האשכול?מתן שירות לפינוי אשפה לכלל דאיות גם בדיקה של האם ניתן לבדוק במסגרת הכ –דורון 
 

 אכן זאת הכוונה. –סיגל 
 

המליאה מאשרת את התקשרות המועצה עם קבלן לאיסוף פסולת ללא מכרז לתקופה של שנה 
 פה אחד אין מתנגדים.

 



 

 

 
 

  תקציב המועצה: - 3לסעיף 
 

  מצורפים בזה - 2015נועה מציגה את עיקרי השינויים של עדכון תקציב 
 :  2015נועה: מציגה עדכון תקציב 

 
 קרנות :
   

 
 : סה"כ קע"פ  
 ₪  17,198,494   הכנסות  
 ₪ 11,921,528   הוצאות  
 ₪ 5,276,967  – 31/12/15יתרה ל   

 
 

  ₪ 126,641,750סה"כ תקציב סופי מועצה :    
 

  
 אין מתנגדים. –המליאה פה אחד סופי מאושר על ידי  2015עדכון תקצב   

 
 אין מתנגדים –מאושר פה אחד  2015אישור קרנות הרשות לשנת 

 
 נסגרת 12/015מליאה   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  13/015פתיחת מליאה מס' 
 

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

 חצריםנציג  - עופר רימון 
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף

 נציג להב - רז קדמון
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציג תאשור - ערן אדמתי
 נציג ברוש - גיא חדידה
 נציג דביר - גיל בנימין

 
 נציג משמר הנגב - סיני פסל : נעדרים

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ
 נציגת כרמים - ילשטייןתמר מ

 
 מח' רווחה - עידית אטינגר משתתפים:

 מח' חינוך - יהודה נגר  
 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 אורית  
  עמ"שיו - עו"ד צביקי  

 להב - יוסי כהן
 שובל - ציקי לוין

 משמר הנגב -  ירי דגן  
 משמר הנגב -  הדס

 גבעות בר -  רויטל
 קיבוץ כרמים - יורם סהר  
 יועץ חברת דלויט -  גבי  
 חצרים -  נטלי  
 חצרים -  איציק  
 תרבות וספורט -   יוסי  
 בית קמה -  יריב  
 בית קמה -  זאב  
 דביר - יאיר לוין  
 מנכ"ל דודאים -  עדו  

 
 

 : 2016שנת סיכום שנה, תוכנית עבודה ויעדים מרכזיים ל
 

אנו נמצאים בשנה מאוד מאתגרת בנוסף לנושא של קצב גידול האוכלוסייה  –הערכות לעתיד סיגל: 
גני פסיקת העליון בנושא המע"מ, שומת דודאים,  של המועצה כפי שכבר דיברנו בעבר; וההכנסות

האתגרים הרבים הניצבים בפני המועצה הובילו אותנו להיכנס השנה למהלך  .ועוד ת הנגבהדס, מבואו
 דלויט.  –של התייעלות ארגונית ביחד עם חברה חיצונית 

 



 

 

 
 
 

הסבר למליאה על העבודה עם המועצה במטרה לשפר יעילות ולהגיע לחיסכון בתקציב  –גבי )דלויט( 
 ה, מתודולוגי0הסבר על בניית תקציב  מועצה.ידי ה רה על איכות השירות שניתנת היום עלתוך שמי

להגיע להתייעלות בתקציב  -המאפשרת בחינת התקציב לעומק וחשיבה על כל סעיף בו. המטרה 
 .10% –המועצה בסדר גודל של כ 

 
 . 2015וסיכום שנת  2016תכניות עבודה לשנת מצגת  –סיגל :  הצגת הדגשים של תוכניות העבודה 

 והצגת שינויים עיקריים בתקציב האגפים. 2016-הצגת תוכנית העבודה ל  -מנהלי האגפים 
 
 

 :2016אישור תקציב 
 

 ₪ 127,902,274:  2016סה"כ הצעת תקציב מועצה לשנת 
 
 

 אין מתנגדים. –מאושרת על ידי המליאה פה אחד  6201הצעת התקציב לשנת 
 

 : הערכת התקציב -סה"כ קרן עבודות פיתוח
 ₪ 7,684,244  הכנסות

 ₪  3,964,566  הוצאות :
 ₪  3,719,678                        יתרה:

 
שלא לקבל היום החלטה על למליאה  הנהלת המועצה מציעה – הצעה לחלוקת תקציבי פיתוח

ואז לראות את  2016חלוקת תקציבי פיתוח לישובים אלא לחכות לסגירת תקציב המועצה במרץ 
 לטה מושכלת.המצב במליאת אפריל וכך לקבל הח

 
למיטב ידיעתנו אין שום ישוב שנמצא בלחץ של הפעלת תקציבי פיתוח אנחנו נתחיל סבב עם 

 הישובים ואז נקבל החלטה באפריל על תקציבי פיתוח.
 
 

 אין מתנגדים –מאושרת פה אחד  לדחיית הדיון על חלוקת תקציבי הפיתוח לאפרילהצעה 
 
 

 מוצגת רשימת התברים לאישור המליאה 
 

לבניית אולם ₪ ליון ימ 3בקש אישור המליאה כתקציב מסגרת ללא הפעלה לפנייה לטוטו לגיוס מת
 ספורט בשומריה.

 
נועה מציגה רשימת תברים שנדרשים לסגירה בשביל שלא ישארו תברים פתוחים ישנים ללא 

 פעילות כולל איפוס היתרה בתבר.
 

 מצ"ב –התברי"ם מאושרים פה אחד 
 
 
 
 
 
 
 

 רשמה:    



 

 

 הדרה גורפינקל                                  


