
 

 

 04/02/18פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  2018/01מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 נציג להב - רז קדמון

 נציג גבעות בר - אילן קציר
 נציג שובל - טובי שור

 נציג תדהר - אבוטבולאיציק 
 נציג תאשור - אדי תורג'מן

 נציגת כרמים - גוגי יצחקי
 

 נציג ברוש - גיא חדידה : נעדרים
 נציג דביר - גיל בנימין
 נציג משמר הנגב - סיני פסל
 נציג שומריה - נציג חסר

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציג חצרים - עופר רימון

 
 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל משתתפים:

 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 תקציבאית - נטע לי אביטל  

 חכ"ל - דרור קראווני
 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד 

  וחדווה גבריאל  , עינתסלעית ברדה   -צוות מעברים 
 צעירים - ברית אופיר

 ע. ראש המועצה  -לילך קולומבוס    
 מנכ"ל חכ"ל - דרור קרוואני  
 מהנדס המועצה - ולדימיר פיצ'קר  

 
 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  – 12/17 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 

 
 דיווחים:

 

  על מות אחיו. שלא ידע עוד צער. –השתתפות בצער חבר המליאה עופר רימון 

 

  בביקור במועצה שמנו כדגש את מעורבות הנוער בחברה  ועדת הפרס היתה –פרס לתחום הנוער
והוצגו דברים מאוד יפים )צופי חצרים, כנפיים של קרמבו וכו'( חלק גדול של המפגש הציג 

 בקרוב. הנוער. נקבל את הפרס משר החינוך
 

 .הצגת פעילות מעברים: 2לסעיף 
 

 .ומצגת סרטון פעילות מעברים – סלעית
 הסבר על המועדון והעסקים החברים בו. –מועדון יזמים  –חדווה 

 



 

 

 מי נותן את ההדרכה הכלכלית ? –טובי 
יש מנחים שמלווים את הקבוצה גם ברמה הפרטנית וגם ברמה הקבוצתית. היזמים משלמים  –חדווה 

 לשנה והם מקבלים "סל שירותים" בתמורה לתשלום וכן כחלק ממועדון היזמים. ₪ 1000
 

סביבת עבודה  –הוא להקים גם "מקום פיסי" שתהיה ליזמים מקום גם להיות בו  -החלום הגדול  
 שתאפשר מקום להתכנסות ועבודה.

חלק מתכנית העבודה היא גם לעבוד עם הנהגת הקיבוץ בכדי לראות איך מקדמים יזמויות  –סיגל 
 בקיבוצים ולסייע בחיבורים.

 
 מהי העלות של מועדון היזמים? –רז 

 בנטו.  ₪אלף  80 -כ –דרור 
 המינוף של הכסף במקרה הזה הוא גדול ומאפשר מתן מענה כולל ליזמים.  –סיגל /חדווה 

הסבר על הפרויקט והעבודה המשותפת עם החינוך החברתי  –פרויקט ענ"ק )עבודת נוער בקיץ(  –סלעית 
 בכל אחד מהישובים.

 
 הסבר על תחום הפרט. סיוע לצעירים עם התמודדות במבחני מיון וכו' –עינת 
 קיבלנו החלטה בהנהלת מעברים לצרף מועצה נוספת ועלתה האפשרות לצרף את מ.א רמת הנגב. –סיגל 

 זאת הזדמנות לומר תודה לצוות מעברים על עשייה ושת"פ מוצלח.
 

 ם ומברכת על העשייהשמעה את ההסבר על פעילות מעברים בכלל התחומיהמליאה 
 

 :הצגת פעילות מרכז הצעירים : 3 עיףלס
 

, אנחנו עובדים בשת"פ עם מעברים, מרכז המועצות האזוריות 18-40צעירים מגיל  –מצגת  –ברית 
 וכו'.

 
חושב שצריך לבצע חשיבה על החברה שנמצאים בזמן השירות הצבאי. אני רוצה לקשור אותו  –אדי 

 עם עוגן לתוך הישוב ואם תהיה עשייה בישוב ניתן יהיה לסייע.
יש את הפאב בחצרים והמטרה היא בדיוק לתת מענה לחברה האלו שמחפשים מקום לצאת  –ברית 
 אליו.
 חושב שצריך לפלח את הקבוצה הגדולה לשלוש קבוצות יש תחושה של חוסר מיקוד. –אילן 

 מדהים מה שנעשה בשנה אחת . –רז 
 יש נושאי ליבה שהם עיקר העשייה של המרכז מנסים להתמקד בהם. –ברית 
האתגר הגדול שאנחנו רואים הוא לנסות ולייצר את הפונקציה בישוב שהיא זאת שעובדים  –לילך 

 כדי לייצר את החיבור היישובי.מולה ב
המענה של המועצה הוא מאוד חשוב במיוחד במקומות שאין בהם מענה או שיש מספרים  –טובי 

 קטנים של צעירים. בעניין הזה העובדה שיש כתובת אחת שיודעת לתכלל היא מאוד חשובה. 
בשת"פ עם הארגונים  לילך מלווה את ברית בקמת תחום הצעירים. אנחנו רוצים שהמרכז יעבוד -סיגל

הקיימים. חשוב לנו לייצר את הרובד הישובי " קהילה של קהילות" נכון שיש מקומות שזה יותר 
 מאתגר אבל חשוב שתהיה כתובת יישובית לנושא.  

  עניין השייכות הוא רווח נקי לישוב –ברית 
עירים יחסית מתחברת לדברים של רז וחושבת שמדהים מה שנעשה בשנה אחת יש הרבה צ –סיגל 

במועצה ואז יש עם מי לעבוד.. הקמנו את התחום וזאת התחלה מצוינת לצעירים יש יותר ויותר 
 כתובת יש עם מי לדבר ולאט לאט התחום יתקדם.

 



 

 

 שמעה את ההסבר על תחום הצעירים ומברכת על העשייה המליאה 
 

החלטה על קבלת  –הצגת מצב פרויקט בינוי מבואות הנגב ודיון לגבי ההמשך   :4 לסעיף
 :הלוואה

 
 .מבחינת סטטוס ביצוע אנחנו מתקדמים עם חטיבה עליונה + מעבדות –ולדימיר 

בכדי  ₪מיליון  2.5מציגה הסבר על מצב הפרויקט התקציבי והצורך בתוספת לתקציב של  –נועה 
ניתן להתאים בשלב זה את הביצוע לתקציב שאושר  –להשלים את הפרויקט. אנחנו בנקודת החלטה 

 ולכן מדובר על נקודת החלטה אמיתית.
 

 2.5 –המתקנים מוקמים לטובת כלל המועצה מבקשת את אישור המועצה להגדלת התקציב ב  –סיגל 
 מיליון.

 האם המחשבים לשכבה י' הם חיוניים כרגע? –טובי 
 שכבת י' היא זאת שאמורה להיות מתוקשבת לחלוטין. יב' . רק  –כרגע לא נכנסה שכבת יא'  –סיגל 

 אבל חושש מחריגה תקציבית בהמשך.  –כרגע אני בעד  –רז 
אפשר בנקודת הזמן הזאת לצמצם את הנקודה של החוסר וודאות רק למכרז הפיתוח מכיוון  –סיגל 

 שהיתר פחות או יותר סגור.
 בשלב הבא יש שדרה אנחנו לא רוצים להקטין את הפיתוח. –זאת נקודת קבלת החלטות  –ולדימיר 

 
יש כאן גם עניין תזרימי. הפרויקט מנוהל בתב"ר והקצב שמגיע הכסף ממשרד החינוך לא  –נועה 

מגיעה למליאה בקשה למימון ביניים של יתה ימאפשר לנו להתקדם עם קבלנים. וללא קשר לחריגה ה
 מיליון.  8
 

אנחנו מחכים להרשאות של משרד החינוך בתקווה שהשבוע יגיעו. אבל כאמור ההרשאות לא  -סיגל  
 פותרות את הנושא התזרימי.

 
 מיליון לתקציב הבנייה של מבואות הנגב 2.5מתבקש אישור המליאה לתוספת של 

 מיליון כמימון ביניים לפרויקט. 8לקיחת הלוואה על סך 
 

מיליון  8מיליון וכן לקיחת הלוואה על סך  2.5 -בינוי מבואות הנגב ב מאשרת הגדלת תקציבהמליאה 
פה אחד אין  -לצורך קידום המימון המליאה מאשרת את הגדלת התקציב ולקיחת ההלוואה 

 מתנגדים
 
 
 

הסבר על עלות הפרויקט ואופן המימון )השלמה ממליאת –מגרש אתלטיקה   :5 לסעיף
 דצמבר(:

  
מיליון ש"ח,  2.7שלושה מיליון. למול ההכנסות בסך של  -לאחר בדיקה עלות המגרש היא כ –נטע לי 

 אש"ח. 500 -אש"ח בהפחתת מלתחות, מועצה עד כה 1,117 -אש"ח, הטוטו 1,143משרד השיכון ____
 )שקף נטע לי( .

 
מנגד גם קיבלנו אישור לא לבנות את המלתחות מכיוון שיש סמיכות לאולם הספורט. אבל  –סיגל 

 . ₪אלף  900כלומר השתתפות המועצה בסדר גודל של  –ההכנסה מהטוטו תרד 
 



 

 

פה אחד אין  ₪אלף  900סך להמליאה מאשרת את הגדלת השתתפות המועצה במגרש האתלטיקה 
 מתנגדים.

 
 :אישור תבר"ים  :6לסעיף 

 
בגבעות בר כרגע יש משבר ניהולי כלכלי ואנו מבקשים לסייע לישוב בכדי לייצב אותו מהפן  –סיגל 

כהקדמת מימון על חשבון המנה. אנחנו עובדים על  ₪אלף  200התזרימי. המועצה העבירה לגבעות בר 
הנושא וחושבים על המענה ברמה הניהולית )נדבר במליאה הבאה( מתבקש אישור המליאה להמרה של 

 יתרות בתקציבי הפיתוח. ₪מתקציבי הפיתוח לטובת התקציב השוטף יש להם כמיליון  ₪ 200,000
 גבעות בר צריכים את הסיוע.

 
 .הסבר על התברים הנוספים –נטע לי 

 
 אין  - לשוטף פה אחד ₪ 200,000המרת תקציבי הפיתוח של גבעות בר על סך המליאה מאשרת את 

 מתנגדים.
 

 אין מתנגדים –פה אחד  התבריםהמליאה מאשרת את 
 
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


