
 

 

 06/05/18פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  20185/מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 נציג להב - רז קדמון

 נציג גבעות בר - אילן קציר
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציגת כרמים - יצחקי גוגי
 נציג חצרים - עופר רימון
 בית קמהנציג  - דורון יונאי

 נציג משמר הנגב - סיני פסל
 

 
 נציג ברוש - גיא חדידה : נעדרים

 נציג דביר - גיל בנימין
 נציג שומריה - נציג חסר
 נציג שובל - טובי שור

 נציג תאשור - אדי תורג'מן
 

 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל משתתפים:
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 תקציבאית - נטע לי אביטל  

 יועמ"ש - צביקי גברעו"ד 
 ע. ראש המועצה  -לילך קולומבוס    
 תון המועצהיע -  נועה   
 מגע"ר –גביה  - אדית עובדיה  
 מגע"ר -  נתן   

 
   

 
 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  – 04/2018 03/2018 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 

 
 דיווחים:

 

  מקצוע האנגלית היה מאוד נמוך בכלל בתי הספר  –הפרסום של המייצבים לבתי הספר
בנושא זה מחשבה רבה וללא קשר בשבוע שעבר התקיים פורום של כלל מורי אנחנו משקיעים 

האנגלית בכלל בתי הספר מתוך מחשבה ומטרה לחזק את התחום. אנחנו נבחן את הנתונים 
 לעומק. 

 
 היום פורסם גם מדד מדלן ושם בית הספר מבואות הנגב מקבל ציון טוב מאוד. –סיני 

  השטח הועבר לרהט. אנחנו פועלים שתחום התכנון ימשיך סופית  –העברת שטחים לרהט
 להיות במועצה 

 



 

 

  הוועדה כנראה תמליץ על השארת כרמית במיתר. הוועדה ביקשה  –עדכון מוועדת הגבולות
לייצר רצף טריטוריאלי בין כרמית למיתר. המועצה הציעה להעביר את הרבע של צומת שוקת 

לתחום השיפוט של מיתר וכך נוצר רצף טריטוריאלי. בדרך זאת השארנו לייצר "אוויר" 
 ל ידי כרמים.להתפתחות כרמים. ללא קשר תהיה התנגדות לתכנית ע

 אנחנו יודעים שתושבים מכרמית מתכוננים לבג"צ. 
לגבי ארנונה לחקלאות אם מעבירים למיתר צריך לנסות לדאוג שהעלות של הארנונה לא  –רז 

 תעלה לחקלאים.
 

הוועדה מנסה לדאוג שהבסיסים לא יחולקו בין שתי רשויות  –העברת שטחים למ.א. מרחבים 
חלקה של בני שמעון למרחבים מתוך בסיס חצרים וחלק מבסיס  ולכן הם המליצו להעביר את

 שדה תימן שהיה במרחבים לבני שמעון.

 

  סיגל יוצאת לחו"ל טובי ימלא את מקומה 25/5-4/6 -יציאה לחופשה 

 
 ) מצ"ב(  14-18נערים מגיל  –נוהל השתתפות ביציאת משלחות לחו"ל : 2לסעיף 

 
 אין מתנגדים –הנוהל מאושר פה אחד 

  
 מתבקש אישור המליאה לבקשת מנהל אגף תרבות וספורט למשלחת שתצא השנה.בנוסף, 

 
 המליאה מאשרת יציאת מנהל אגף תרבות וספורט למשלחת פה אחד אין מתנגדים

 
 .מצ"ב מצגת –בהשתתפות חברת מגע"ר  2017דו"ח ביצוע : 3לסעיף 

 
  הצגת מצגת  –נתן 

 יש הנחה של הוצאות מימון על מה מדובר? –דורון 
בעיקר מדובר על הנחות לנישומים שמשלמים בהוראת קבע או בעבור תשלום  מראש. שווה  –נתן 

 הנחה למשלמים בדרך זאת. 2%לבחון את הנקודה הזאת ולשקול אם ממשיכים באותה מדיניות של 
 

בפעם האחרונה חיכינו לקצה התקופה  –שנים  5 -המועצה מחוייבת בסקר נכסים אחת ל –סיגל 
גדול לכלל הישובים. זה יצר עומס כבד גם אצל המועצה וגם לתושבים שהיה להם קשה  ועשינו סקר

 לקבל את הנושא שחוזרים אליהם ומגדילים ארנונה. 
 

המדובר על הודעה למליאה שהמועצה באופן סדיר תיכנס לכל ישוב פעם בחמש שנים. כלומר  –נועה 
 כל שנה יתבצע סקר חלקי.

 
 

 שמעה את דוח הביצוע במפורט  המליאה

 
 : מצ"ב נוהל –הצגת נוהל עדכון תוספות בניה  : 4 עיףלס

 
במסגרת סקר הנכסים עשינו התאמה בין הבניה החדשה לנתונים שהיו בעבר. היום מהרגע  – אדית

( 4אנו מסונכרנים עם הוועדה. בנוסף שניתן היתר בניה לתוספת )ואין צורך בטופס  4שמקבלים טופס 



 

 

מסומנים במערכת ואחת לחצי שנה אנחנו בודקים האם הבניה הושלמה באמצעות הפיקוח של הם 
 והיום יש שיפור בנושא המועצה

 
 

 פה אחד אין מתנגדים - נוהל עדכון תוספות בניהאת מאשרת המליאה 
 

תאגידים עירוניים  אישור לשינוי בתקנון קרן בני שמעון ע"ר בהתאם לנוהל אסדרת  :5 לסעיף
 :מצ"ב תקנון –של משרד הפנים 

 
ממליץ לאשר את התקנון אין למרות שיחות רבות אפשרות לשנות  .הסדרת עמותות עירוניות – צביקי

 את התקנון המוצע
 
 

 .פה אחד אין מתנגדים - שינוי התקנון המוצעאת מאשרת המליאה 
 

 מענק לחברת עידן הנגב ע"פ הסכם: 6לסעיף 
 
, שנחתם בין המועצה לחברת עידן הנגב, מאשרת המועצה 11.8.15להסכם מיום  3.2.3כאמור בסעיף  

להעמיד מענק השקעה לרשות חברת עידן הנגב בגין השלב השלישי, להקמת מבנה החברה והשלמת 
 .₪ 2,000,000הפרויקט בסך 

ציבית של המועצה, לפי קצב להסכם, תשלומי מענק יועברו, בהתאם ליכולתה התק 3.7ור בסעיף מכא
ביצוע מאושרים ע"י רואה חשבון, שתגיש החברה למועצה,  התקדמות הפרויקט ובהתאם לדוחות 

 .בצירוף העתקי חשבוניות וקבלות
 

אישור הנחה בארנונה למשרתים במילואים בהתאם לתקנות הסדרים במשק  :7לסעיף 
 מצ"ב הצעת החלטה. – 2018 –(, התשע"ח 3המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 

 
הנחה לחייל שמקבל אישור שהוא בשירות מילואים פעיל אם יציג אישור ניתן הנחה החל מיום  –נתן 

 בארנונה. 5%של  1/1/18
 

 מבקש לדעת מה המשמעות של ההנחה? –רז 
 אין שום דרך לדעת זאת מראש. ההחלטה היא ערכית ומהותית. –סיגל 
 בארנונה? 5%האם יש כפל הנחות? כלומר חייל יקבל גם הנחת מימון וגם הנחת  –גוגי 

 כן –סיגל 
 

אין  פה אחד %5פה אחד את אימוץ התקנה ומתן הנחה לחיילים בשירות פעיל של המליאה מאשרת 
 מתנגדים

 
 

 הודעה על ביצוע סקר נכסים שוטף מצ"ב הודעה :8לסעיף 
 על פי הנחיות חוזר מנכ"ל של משרד הפנים על המועצה לבצע סקר נכסים לכל הפחות אחת לחמש שנים.

יתבצע באופן שוטף לאורך כל השנה על מנת על מנת לייעל את תהליכי העבודה הוחלט כי סקר הנכסים 
 לקבל עדכונים תדירים ועקביים על תוספות ושינויים בנכסים שבתחומי המועצה.

  



 

 

 
 

 .ועדכון תקציב המועצה מעבר גבעות בר לניהול במועצה :9לסעיף 
 

מבקשת להודות לדורון וטלי על סיוע גדול בתקופה האחרונה והעברת "מקל מסודרת" לוועד  –סיגל 
 החדש.

 
במדויק את הוועד התנהל בוועד המקומי גבעות בר והיום אנחנו צריכים לגזור  עד היום הכל –נועה 

 ישאר במועצה.יהמקומי ההיסטורי, החינוך החברתי, והתקציב המוניציפאלי ש
 

אנחנו משנים שיטה אבל לא משנים תקציב ולכן חושב שצריך לאשר. מבקש שנמשיך לעקוב על  –סיני 
 החלק שנשאר בישוב.

 
 ביכולת המוגבלת לבדיקה של האגודה הקהילתית. –סיגל 

 
 .₪ 372,287קטן בסך  ₪ 596,756תקציב וועד מקומי גבעות בר שעמד על סך 

גבעות בר חדש שתכלול את המוניציפאלי והחינוך  -מוקמת מחלקה חדשה בתקציב המועצה
 .₪ 372,287ומתוקצבת בסך 

 פירוט במסמכים שנשלחו.
 

 .₪ 156,038,618: המעודכן התקציב מחזור כ"סה
 

 המליאה מאשרת את עדכון התקציב פה אחד אין מתנגדים
 

 :אישור תבר"ים :10לסעיף 
 

 .הסבר על התברים –נטע לי 
 

 אין מתנגדים –התברים פה אחד המליאה מאשרת את 
 
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל 
 


