
 

 

  28/12/2017פרוטוקול מישיבת מליאה מיום 
  7/0112מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
 נציג שובל - טובי שור  

 נציג משמר הנגב - סיני פסל
 נציג להב - רז קדמון

 נציג ברוש - גיא חדידה
 נציגת כרמים - גוגי יצחקי

 חצריםנציג  - עופר רימון 
 נציג תדהר - יק אבוטבולאיצ

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 נציג בית קמה - דורון יונאי

 
 נציג תאשור - אדי תוג'מן : נעדרים

 נציג דביר - גיל בנימין
 נציג שומריה -  חסר

 
 תרבות וספורט - יוסי טוביאנה משתתפים:

 מבואות הנגב -  אלי פרץ  
 מהנדס  - ולדימיר פיצ'קר  
 מבקרת - נירית שרייבר  
 יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני  
 גזברית - נועה לוין  
 מח' גזברות - נטע לי אביטל  
 יועמ"ש - עו"ד אולגה גונן  
  יועמ"ש - עו"ד צביקי  

 הנדסה -  בוריס
 משמר הנגב -  ירי דגן  
 חינוך - אמיר ברזילי  
 בית קמה -  יריב  

 דביר - הניג עוזי
 דביר - יאיר לוין  
 שירותים חברתיים - עידית אטינגר  
 עיתון המועצה - זמסקינועה   
 נבטים - פריאל תומר  
 ע. ראש המועצה - לילך קולומבוס  
 דביר -  גליה  
 דביר - אסף רוט  
 מועצה -  לינדה   
 חצרים -  דרור  
 חצרים -  עדו  
 בית קמה -  רונן  
  נבטים -  מוטי  
 ון ובנייהועדה לתכנ - פרידה בן דוד  
 להב - ניר זמיר  
 משמר הנגב -  יורם   
 שובל - ציקי לוין  
  

 
 
 



 

 

 אלי פרץ מנהל בית הספר עם סיור בקמפוס מבואות הנגב המליאה נפתחה ב
  
 2017/09אישור פרוטוקול  -

 
 אין מתנגדים –פרוטוקול המליאה אושר פה אחד 

 דיווחים: -
 

 ת יום הלימודים הארוך אנחנו נמצאים בתהליך לבחינ – הדיונים בנוגע לקיצור יום הלימודים
 לתהליך, לפני מספר שבועות, עם צוות שהוקם ברשותו של אמיר מנהל החינוך. ללא קשר

על פגיעה בזכויות לאור העובדה שהן  ם מאחד מבתי הספר היסודייםפנייה של מורי ההגיע
כשעה פרונטלית . במשך שלושה שבועות קיימנו פגישות רבות עם  7-8נדרשות לעבוד בשעה 

על קיפוח  והסתדרות המורים לאור הטענה שעלתה , משרד החינוך מנהלות בתי הספר
בכדי לא החלטנו  ותהזכויות. למרות שבדקנו את הנושא לעומק ולא מצאנו ביסוס חוקי לטענ

. בדקנו שכולם יצאו ממנה נפסדים, להגיע לחפשרה עם הסתדרות המוריםלהיכנס למלחמה 
לפגוע הכי פחות את המערכות והחלופה שנבחרה היא קיצור יומיים בחצי שעה בלבד )בכדי 
 שאפשר בהורים, ילדים ומערכות החינוך(. בסך הכל השינוי התקבל בהבנה.

 .8-7בשנה הבאה בכל מודל שיבנה המורות לא ילמדו פרונטלית בשעות 
  משתתפים ממליצים להצטרף.  10שוב עד כל י –השלם גדול מסך חלקיו  –סדנת הוועדים

נרשמים שלא יגיעו  –התנדבות. חשוב לציין להוקיר את הנהלות הישובים שחלקם עובד גם ב
 ברגע האחרון העלות בגין החדר שלו תחויב. 

 

אנחנו מבקשים לאשר  – כוכבי המדבר - 25/10/17מיום אישור פרוטוקול וועדת ההקצאות  .1
 .את פרוטוקול וועדת ההקצאות לבית הספר כוכבי המדבר

 
 אושר פה אחד אין מתנגדים -ועדת ההקצאות פרוטוקול 

 
בכדי שעדנים יוכלו להתקדם  –הקמת בית הספר לחינוך מיוחד בקמפוס מבואות הנגב  .2

בהליכי קידום גיוס כספים להקמת בית הספר אנחנו מתבקשים לאשר חכירת משנה לטובת 
 עדנים בקרקע במגרש המיועד בתוך מבואות הנגב.

 
 פה אחד אין מתנגדים האושר -חכירת המשנה לטובת עדנים  

 
הצריף  –החלטה שהתקבלה במייל פטור ממכרז לשיפוץ הצריף בחצרים ) להליך אשרור .3

  (בחצרים
 

 המליאה מאשררת את ההחלטה שהתקבלה במייל פה אחד אין מתנגדים
 

נציגת שומריה ביקשה לסיים את  – פרוטוקולי המליאה מהשנה האחרונהבקשה לתיקון  .4
פא כנציג שומריה. פנינו תפקידה ואנחנו ביקשנו לאור בקשת הישוב לאשר את זבולון כל

למשרד הפנים בכדי לקדם את המהלך אבל משרד הפנים לא העביר תשובה זמן רב והנושא 
נגרר.. זבולון בשלב זה ביקש להסיר את מועמדותו ולצערנו אין נציג לשומריה. בטעות נרשם 

 שמו כחסר בפרוטוקולי המליאה והוא ביקש לתקן את הפרוטוקולים ובצדק.
 

 אין מתנגדים –ת את תיקון הפרוטוקלים פה אחד המליאה מאשר
 

 , הקמת מפעל מיון והפרדה לפסולתמיליון 22.5לחכ"ל בסך של  22.5בקשה לאישור הלוואה  .5
 שנים  10 -בחברה הכלכלית ל

 
 .שנים 10 -מבקשת את אישור המליאה על החלטת הדירקטוריון של החכ"ל ללקיחת הלוואה ל

חברי המליאה בקשו לקבל דו"ח מפורט יותר על מה שקורה בדודואים בכלל, ועל מתקן המיון בפרט 
 באחת הישיבות הקרובות. 



 

 

סיגל בקשה להזכיר כי כל המהלכים הוצגו ואושרו בישיבות המליאה בשנה האחרונה, אבל נשמח 
 ביא שוב ולעדכן בהתפתחויות.לה

 
 שנים פה אחד אין מתנגדים. 10-מיליון ל 22.5אה בגובה המליאה מאשרת את לקיחת ההלוו

 
 
 

 סיכום קצר: –סיגל 
  בהמשך לעבודת דלויט בעבר בחנו השנה שוב את ההכנסה לתושב לאור  –הכנסה לתושב

תקציב בהתושבים(. ניתן לראות  10,000הצמיחה הדמוגרפית הגדולה )השנה חצינו את קו 
אנחנו מצליחים לשמור על וגזרות רשות המיסים ורמ"י, , למרות האתגרים הרבים  2018

המשמעות היא שאנחנו מצליחים לעמוד בכל שנה בהגדלת ההכנסה  יציבות בהכנסה לתושב
לאורך השנים מושקעת שבעבודה רבה מדובר בהישג לא מבוטל  –למועצה  10% -של כ

 וזה לא מובן מאליו. ,הגדלת מקורות ההכנסה למועצהובקידום מיזמים לובתכנון נכון 
 
 
 

  :7201 קרנותואישור  2017 תקציבעדכון  - 1 לסעיף
 

 מצורפים בזה . – 2017נועה מציגה את עיקרי השינויים של עדכון תקציב 
 

 בהכנסות ובהוצאות. ועיקרי השינויים 2017נועה: מציגה עדכון תקציב 
 
 

 קרנות :
   

 
 : סה"כ קע"פ  

 
  15,462,505₪  : הכנסות  
 ₪ 5,581,676  : הוצאות  
 ₪ 9,880,829  – 71/31/12יתרה ל   

 
   

 
 

 ₪ 148,293,056סה"כ תקציב סופי מועצה :    
 

  
 אין מתנגדים. –סופי מאושר על ידי המליאה פה אחד  7201ב יעדכון תקצ  

 
 אין מתנגדים –מאושר פה אחד  7201אישור קרנות הרשות לשנת 

 
 

  :2015עדכון על דוחות כספים של החברה הכלכלית לבני שמעון לשנת -5 לסעיף
 
 

 תנסגר 12/17מליאה   
   

 
 
 
 



 

 

 
  17/14פתיחת מליאה מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
 נציג שובל - טובי שור  

 נציג משמר הנגב - סיני פסל
 נציג להב - רז קדמון

 נציג ברוש - גיא חדידה
 נציגת כרמים - גוגי יצחקי

 חצריםנציג  - עופר רימון 
 יג תדהרנצ - איציק אבוטבול

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 נציג בית קמה - דורון יונאי

 
 נציג תאשור - אדי תוג'מן : נעדרים

 נציג דביר - גיל בנימין
 נציג שומריה -  חסר

 
 תרבות וספורט - יוסי טוביאנה משתתפים:

 מבואות הנגב -  אלי פרץ  
 מהנדס  - ולדימיר פיצ'קר  
 מבקרת - נירית שרייבר  
 יחידה לפיתוח כלכלי - קרואנידרור   
 גזברית - נועה לוין  
 מח' גזברות - נטע לי אביטל  
 יועמ"ש - עו"ד אולגה גונן  
  יועמ"ש - עו"ד צביקי  

 הנדסה -  בוריס
 משמר הנגב -  ירי דגן  
 חינוך - אמיר ברזילי  
 בית קמה -  יריב  

 דביר - עוזי הניג
 דביר - יאיר לוין  
 שירותים חברתיים - עידית אטינגר  
 עיתון המועצה - נועה זמסקי  
 נבטים - תומר פריאל  
 ע. ראש המועצה - לילך קולומבוס  
 דביר -  גליה  
 דביר - אסף רוט  
 מועצה -  לינדה   
 חצרים -  דרור  
 חצרים -  עדו  
 בית קמה -  רונן  
  נבטים -  מוטי  
 ועדה לתכנון ובנייה - פרידה בן דוד  
 להב - זמיר ניר  
 משמר הנגב - קריןיורם   
 שובל - ציקי לוין  
   

 
 
 



 

 

המחלקות, לתקציבאיות המחלקות, להנהלת החשבונות, האגפים ומבקשת להודות למנהלי : סיגל
נטע לי אביטל על העבודה הרבה המועצה ולתקציבאית  ללילך קולומבוס, לגזברית המועצה

ניכרה השקעה רבה  .2018והמאומצת שהושקעה בהכנת תוכניות העבודה ותקציב המועצה לשנת 
 בתכניות העבודה.

 
 

 :8201תקציב תכנית עבודה ואישור 
 

 :(מצורפת המצגת שהוצגה במליאה) 2018יעדים עיקריים לשנת 
 

. לפני כחודשיים בפעם השנייה לפניל בדודאים החלפנו מנכ" תה שנה מורכבתהי 2017שנת  –סיגל 
חודשיים נכנס מנהל חדש ניר בר דוד מקיבוץ להב ואפשר לומר שבתקופה האחרונה החברה התייצבה. 

הקמנו השנה מרכז צעירים במועצה מנהלת אותו ברית מקיבוץ בית קמה בליווי של לילך. אשכול נגב 
 –שירותים מרחביים. ישובים  במסגרת האשכול מיוצרים מערך של –סיגל יושבת הראש  –מערבי 

תוקדש כמאמץ בכדי לשמר את הידע  2018שנת עברנו בכלל הישובים בפגישות של מטה עם מטה. 
הארגוני ככל שניתן במועצה )נירית מבקרת המועצה תעזור בבניית התהליך המסודר(. זאת תהיה שנת 

עשייה וקושי של העובדים  מתח של –בחירות של סיום קדנציה ובחירות. שמירת המערכת הארגונית 
 10לאור השינויים הצפויים. אנחנו משקיעים זמן בייצוב המערכת. סיכום תקופה עם צוות המטה 

העברת  –יעד מרכזי  הצוות צועד ביחד תקופה ארוכה ואנחנו מתכננים סיום ראוי ושונה. –שנים ביחד 
 בימים אלו.בתהליך המכרז שמתקיים  דודאים בצורה מסודרת לאחר בחירת שותף 

דודאים תשאר בחברה הכלכלית הקיימת ותוקם חברה כלכלית חדשה  –פתיחת חברה כלכלית חדשה 
שתכלול את יתר הפעילות דרור מנכ"ל החברה הקיימת יהפוך להיות מנכ"ל החברה החדשה שבימים 

 אלו נמצאת בהליכי הקמה מול משרד הפנים.
 מוכן בתחילת שנת הלימודים הבאה. נמצא בהקמה ויהיה –שלב ב' קמפוס מבואות הנגב 

 
 הנחיות לעובדים ולמועצה בשנת בחירות מה מותר ומה אסור. 

 ככל שמתקרבים לבחירות יש איסורים והנחיות. –ניהול תקופת הבחירות 
נועה גזברית המועצה תסיים את תפקידה. נטע לי תקציבאית המועצה היום תמלא את  –סיום עבודה 

 שנערך ליציאה למכרז מסודר. מקומה עד לאחר הבחירות
 

  . שקף על השכר והשינוי שלו במועצה. לפי חלוקה לפעילות 2018 -הצגת תקציב המועצה ל –נועה 
 שקף תקציבי הישובים אגפי המועצה השונים.של  והסיבות לגידול / קיטון 2018הצגת תקציב 

 
זהו צל כבד שמעיב על מקווים מאוד שנושא המע"מ יסגר בתחילת השנה הבאה, אנחנו  –סיגל 

גם שומות המינהל בנוגע לדודאים הם בתהליך של . המועצה ואנחנו מאוד מקווים לסיים את העניין
ומשפעים ישירות ערר ואנו מקווים שהתקופה הזאת תסיים את שני החלקים הללו שמאוד מורכבים 

 תקציב.על ניהול ה
 

ים לא משתנות ולכן לדעתי יש קיטון למרות שתקציב המועצה עולה כל שנה מנות הוועד –אילן 
בתקציב ריאלית. אני מבקש לתת מחשבה מה עושים כי הישובים יורדים כל הזמן בהכנסות שלהם 

 בגלל גידול התושבים ובגלל שאין הצמדה. לדעתי צריך להצמיד את זה לעליית הארנונה במועצה. 
ויש כאן הפרשים  –ובים נהנים מזה הרעיון נהדר אבל רק מחצית מהיש –ארנונה  20%לגבי ההחזר של 

לדעתי צריך להמשיך ולצ'פר את אלו שיש להם  –ענקיים בין ישובים שמקבלים החזרים וכאלה שלא 
 עסקים אבל לתמוך בישובים שאין להם ולבנות לכך מנגנון פיצוי.

 
ועצה המ –הקיבוע של המנות היא חלק ממדיניות  –לדעתי האקסיומה שהצגת יש איתה בעיה  –סיגל 

עובדת במדיניות של הגדלת השירותים במועצה במקום הגדלת המנות בישובים. מנות הוועדים 
שמחולקות הן גבוהות ביחס לכל מועצות אזוריות. צריך לבחון את הדברים לאור סל השירותים 

שהתושב מקבל ולכן להגיד שההכנסה פר תושב ירדה היא תיאור לא נכון. לדעתי יש בעיה במועצה 
למנות מיליון "בלוק" של תקציב  12-ריה לפני שמתחילים לבנות את תקציב המועצה יש כבהיסט

"הפר קפיטה" של בתי הספר. זהו וזה עוד לפני תקציב  ותקציבי פיתוח  , החזרי ארנונה הישובים
 אתגר מאוד מורכב שיעמוד לפתחו של ראש המועצה הבא. 



 

 

חלק מהשירותים שניתנים למפעלים שנמצאים בתוך תחום הישוב הרציונאל  –לגבי החלק השני 
 ירותים שניתנים לעסקים על ידי הישובים.לתוספת היא ש

המשמעות היא הגדלת שירותים  –תה היא לא המועצה שתהיה. כשיש גידול במועצה יהמועצה שהי
 בעיני זאת שיטה פחות יעילה. –לתושב והורדת אחריות מהישובים בתחומים מסוימים 

 
 
 
 

כי מורכב לנהל דיון בישיבת  לדעתי חבל שהנושא עולה בכל פעם בישיבת התקציב ולא לפני כן –דורון 
התקציב. אנחנו קצת עושים עוול לדעתי בחלוקה לישובים מכיוון שאין שום הצמדה.. אנחנו מחפשים 

למצוא את הדרך לתמוך בישובים. הרעיון שאילן הציע הוא בעיני נכון גם אם לא להצמיד לארנונה 
ות גדלים לא ברור לי למה לא לחפש מנגנון שמצמיד.. כאשר אני רואה שהעליות גדולות והמקור

 להוסיף גם לישובים.
 

לדעתי זה דיון מאוד רחב ואי אפשר לראות אותו רק מהצד של הישובים וחשוב ללמוד  –סיגל 
בכדי לקבל החלטות צריך ממקומות אחרים. אלו לא החלטות שמקבלים בשנה אחרונה של קדנציה.. 

לנתח את מכלול הדברים, לבחון אלו שרותים עברו או נוספו במהלך השנים מהישובים למועצה , 
דיל מנות או להחליט מהי השיטה הנכונה והיעילה ביותר ואח"כ לבחון אם הדרך הנכונה היא להג

בתהליך האסטרטגי היו תובנות בעניין ואפילו הכנו איזה שהיא טיוטא לדיון . .לשנות את השיטה
כאשר עומד להחלף  פרקטי אבל כאמור לא נראה לי נכון שדיון כזה יתנהל בשנה האחרונה לקדנציה

 .ראש הרשות
 

 חושב שנכון לבצע גם משהו היום. –דורון 
 

אני אתנגד אבל חשוב לי לומר שגם אם רוצים לדבר זה יהיה אחרי סיום הנושא עם מע"מ,  –סיגל 
 רמ"י כל החלטה תהיה בעיני חוסר אחריות.

 
 עד אז יהיו גם תשובות בנושא( מציע לאשר תקציב ולקראת התקציב הבא לדון בנושא )אולי –סיני 

 
 עקרי תכנית העבודה. –מנהלי האגפים 

 עקרי השינויים בתקציב באגפים. –נועה 
 

 ₪ 154,604,618:  2018סה"כ הצעת תקציב מועצה לשנת 
 
 

 אין מתנגדים. –מאושרת על ידי המליאה פה אחד  2018הצעת התקציב לשנת 
 

 :8201אישור קרנות הרשות 
 

 : הערכת התקציב -ת פיתוחסה"כ קרן עבודו
 ₪ 11,404,660  הערכת הכנסות:                      

  ₪ 6,240,987                                    :הוצאות
  ₪ 5,163,673                                                                יתרה:

 
מקרנות  ₪האם הכוונה להוסיף כחצי מיליון  בנוגע למגרש האתלטיקה של מבואות הנגב –דורון 

 הרשות בלבד?
 

משהו אכן לא מסתדר עם התקציב שמוצג כאן ביחס לאומדנים, נבדוק שוב את העניין וככל  –סיגל 
 ש טעות נביא את זה לאישור נוסף.שי

 אין מתנגדים. –מאושר על ידי המליאה פה אחד  8201לשנת  קרנות הרשותהצעת 
 

 : ₪מיליון  3.6בגובה  8201תקציבי פיתוח לישובים לשנת  חלוקתאישור 
 



 

 

 בים בתחילת השנה באופן מלאחלוקת תקציבי הפיתוח לישו
 

 
 אין מתנגדים –פה אחד מאושרת  מיליון 3.6לחלוקת תקציבי הפיתוח בגובה הצעה 

 
 מוצגת רשימת התברים לאישור המליאה 

 
 

תברים  בנוסף מוצגים 2018לאישור כולל הגדלת תברים לשנת תברים המציגה רשימת נטע לי 
 ר."כולל איפוס היתרה בתב שאנו נדרשים לסגורפתוחים ישנים ללא פעילות 

 
 מצ"ברשימת התברים  –אין מתנגדים  –על ידי המליאה התברי"ם מאושרים פה אחד 

 
 
 
 
 
 
 

 רשמה:    
 הדרה גורפינקל                                  


