
  

 

 

  
    

    33 

     

: דיו   ושאי 

1.    

2.    

3.    " 

4.  –    

5.    

6.    

7. "   

8.   31,32. 

9.    2,3/2015                                                                                                     

2015 

 חדד-רשמה: נורית כהן

  מזכירת המועצה האזורית שדות נגב

  9930807פקס: 08/9938902/3טל' 

08 nurit@sdotnegev.org.ilmail: -E 

 



 

2 

  סיכום דיון בנושא:

  33מליאת מועצה מס' 

   5/11/15טז' בשבט תשע"ה   :תאריך 

 דיון והחלטות:  מטרת הדיון

 נורית רושם הסיכום:

 לתחנת מהיישובים תחבורה קווי מצגת :לדיון מסמכים 

 נכסים. סקר בגין תקבולים גזברות מצגת בנתיבות. הרכבת

 דוחות פרוטוקולים, כספיים, דוחות דיגיטליים, מארזים

 הביקורת.

 

משה מנחם מועלם,  ,אלי הנגבי איציק אליה, קובי צור, ,פנחס דדון ,עמוס ברטיו"ר,  -עידאן תמיר  משתתפים ה"ה:

 , יואל חדד, אבי דהן., חיים לויאלי מוגרבי   ניסים אוזן,  דקל חדד,  טויטו, שושן כהן, 

 .גונן ברוכי ,אלבז יהודה :חסרים

 .מזכירת המועצה -חדד-נורית כהן מבקר פנים, –אלי יגנה גזבר,  -אורן חדד נוכחים

 תוכן הישיבה

  דוח ראש המועצה  .1  .1

הינו פרויקט חדשני המשלב מדעים ואומנות ברמה גבוה וייחודית ברמה הארצית והבין   -מארזים דיגיטאליים 

ט בטכנולוגיה חדשנית הנקראת -לאומית . במחזור זה השתמשו התלמידים בחטיבות הביניים ברשות ז

שהמדיה מתלבשת מציאות רבודה. זוהי טכנולוגיה שבה מעלים מדיה ויזואלית בהתאם למציאות חיצונית 

עליה. במקרה הנוכחי שמוצג כאן, מציגים את מאפייני הרובוט ותכליתו באמצעות סרטונים שאף הם הוכנו 

 בטכנולוגיה דומה לסרטון הקודם על מושית השבע בשנה שעברה. 

הסרטון מסביר את תכליתו של הרובוט הפועל בחממה במו"פ שנועד למקסם יבולים ע"י החלטות 

  )חוסרים(. בהתאם לצילום של הצמח ומתן דשנים בהתאם לעקותאוטונומיות 

 

 גובש, מיקי זוהר, ישראל כץ ומירי רגב, יולי אדלשטייןחברי הכנסת: לאחר מאבק גדול ובסיוע  – הטבות מס' 

 לגביחממת את הלב. מהתמיכה שלהם הייתה מחבקת ו ת הטבות המס.פלהכללת כל היישובים במ מתווה

 ההטבה תישאר במתכונתה הנוכחית, למרות שהייתה כוונה להפחתת ההטבה.  -יישובי העוטף

אנא שריינו מועד  נקיים ערב חגיגי לפתיחת היכל התרבות. 2016בינואר  19בתאריך  -פתיחת היכל תרבות  

אורחי הכבוד שסייעו לנו בהקמת המשכן מוזמנים ואישרו הגעה ח"כ: מירי רגב ויולי אדלשטיין. באשר זה. 

 .דרך אשכול נגב מערבי  נבדקת האפשרות להפעלהכרגע לעלויות הגבוהות בתפעול השוטף של המקום, 

 

מלש"ח, מצב זה  2.5-נכפה עלינו קיטון משמעותי במענק האיזון בגובה של כ 2015כזכור בשנת  -מענק האיזון 

, לאורך השנה ניהלנו מו"מ 2015מלש"ח בתקציב  3.5-העמיד את תקציב המועצה בגירעון מובנה של כ

צמצם מתמשך מול משרד הפנים לצמצום הקיטון במענק האיזון ועבודתנו נשאה פרי, נכון להיום הצלחנו ל

 הגירעוןסכום כסף נוסף לצמצום  לגייסמלש"ח מהקיטון שבוצע במענק . אנו מעריכים כי נצליח  1.5-כ

ולסיום השנה באיזון תקציבי, כמובן שמהלך זה משולב עם פעולות שונות אותו אנו מבצעים בשיתוף מנהלי 
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 המחלקות.

על מנת לקבל פתרון ארוך טווח, ם, מהלך הגדלת מענק האיזון משולב עם מס' הצעות שהצענו למשרד הפני

שנים עד ליצירת גידול משמעותי בהכנסות העצמיות של הרשות , או הבדלת  5קיבוע המענק לאורך  בניהם

מתחשיב מענק האיזון, ) שלא כמו היום, אשר מענק האיזון הניתן לרשויות נע  100%רשויות עוטף עזה ומתן 

 (  85%סביב 

 מיליון ש"ח 15,600=  ₪100%,    מיליון  12.6מענק איזון  -לשם ההמחשה 

 מצגת קווי תחבורה, כניסות ומתווה נסיעה.-הקרנת מצגת   –חברת דן  

של משרד  מכרז. "דן " זכתה בתחבורה ציבורית ביישובי המועצה חברת דן תפעיל 12.2.15החל מיום 

פעמים ביום ללא  6-מדובר ב התחבורה והיא עשויה להפעיל את הקווים בהתאם למתווה המוצג במצגת.

 .הנסיעה תינתן ללא תשלום. הנושא נבדקם, ביקשנו שבתחילה הנוסעיקשר למס' 

 , דבר שיכול לשבש את פעילות התחבורה באזור. עלינו ביישוביםסגורים שערים עניין עלה בתוך כל זה, 

 .מנת לאפשר זרימת תנועה ללא תקלות.  -על לבדוק סנכרון עם הישובים

 

בקיבוץ שיתופי בלי  למועצה. מדובר מהקיבוץמבקשים לקבל תחבורה ציבורית קיבוץ עלומים – צורקובי 

 רכבים פרטיים ולכן אין מענה לילדים, חיילים ולמבוגרים המשתמשים בשירותי רכבת ישראל.

נא  בוצים שלנו. אנו נמשיך לדרוש זאת.לקווי תחבורה בתוך הקילבקשתנו, טרם קיבלנו התייחסות   –תמיר 

 ואנו נביא זאת בפני שר התחבורה.שאת החלטותיה תעביר אליי לקיים חשיבה באשר לצורכי הקיבוץ 
 אינו מופיע במצגת אך ידוע לנו כי קיים. -25לבדוק יושיביה קו 1

 

משולחן בשדרות.  בשם סימה גל. סימה הועסקה בעבר בעריית  קלטנו דוברת חדשה -דוברות – חילופי גברי 

 לה הצלחה רבה. היא עושה עבודה טובה. מבקשים לאחלזה אנו 

 נעדכן ככל שיהיו לנו תשובות  .רר המלצותיה עד תחילת שבוע הבא לשהוועדה תעבי –ועדת גבולות  2

 ונתקדם בהתאם להחלטות המליאה.

 

 ויש קושי גדול בניהול הפארק.  1/2015תכנס מחודש ההדריקטריון לא  -פארק נועם דירקטוריון

המליאה  מציע לא לוותר על העניין המוניציפאלי של הפארק, לא לוותר עד טיפת דמנו האחרונה. –עמוס 

 דורשת, מבקשת להמשיך את המאבק הזה כל עוד שזה ניתן.

אנו מאחלים  .חטיבה להתיישבותה ליו"רמונה ל גרינוולד אשטנצלר, מר גהסגן של אפי –חטיבה להתיישבות  

 לו בהצלחה.

ב עם גני חובה באותו מתחם וכך המעבר -מנחם הסב את תשומת ליבי למודל של כיתות א –סיור במודיעין  

התרשמתי ובמודיעין, רשות המתנהלת לפי מודל זה ביקרתי  בין שלב הגן לבי"ס הינו מעבר מרוכך יותר.

 מקצועית האם מודל זה מתאים לרשות כמו המועצה שלנו.אנו צריכים לבדוק  מאוד.

קברים, תאורה ומים,  50סככה ברזיה, מדובר על מתחילים עבודות מול תקומה, בתחילה  –בית עלמין אזורי  

 בשלב הראשון לא יהיה חדר טהרה.
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 ועלינו להיות ערוכים. אשר קבורה בנתיבותתלא  נתיבות 2016נואר החל מי

 

היו מרוממים את  לתפילה ולחיזוק הגיעה מכל שכבי האוכלוסייה ,ההתגייסות לתרומת דם–פנחס טרבלסי  

בביקורי אצלו הוא הביע התרגשות ותודה על הדאגה וההתגייסות , כולנו שולחים לו רפואה שלמה  .הלב

 המחבקת.

 יצחק חדד משמש כיום כמ"מ זמני.ומר  ,לא נבחר כרגע יו"ר–מועצה דתית  

אירית, חוליה טכנית וברכה עשו עבודה טובה וקשה להרים את  .אירוע מרגש, ממש תענוג –טכס הקהל  

 ח.והאירוע. יישר כ

 .של רבני היישוביםיותר היה נכון בעניי לראות נוכחות גדולה 

תודה למי שהשתתף. המסר של מרווה היה להיות תמיד  – לזיכרהשילשום הייתה אזכרה  -מרווה בביאן 

 משתתפים בצער המשפחה. . כולנובשמחה

בכל נושא הטבות המס רוב זמנך בכל שעות היום הקדשת לנושא לתמיר, מבשם כולנו יישר כוח  –איציק  

 הצלחה כנגד כל הסיכויים יישר כוח!!זו  אנחנו מצדיעים לך!

 שכר עידוד מציע לכל העובדים שראויים להערכה אפשרות לתגמול כלשהו.

 .שתילקח בחשבון הערה טובה –תמיר 

לבי"ס מעגלים  ד -בשנה הבאה אי"ה בכוונתי לפעול להכנסת פרויקט בי"ס מנגן לכיתות ג –בי"ס למוזיקה  

. מטרת הפרויקט להעלות את המודעות ללמידת מוזיקה בקרב תלמידים אלו. נרשמת נוכחות ובית הגדי

 דלילה מתלמידי בתי ספר אלו.

לאפשר הורדת מחיר, המהווה חסם  ע"מנגב גליל, משרד רוה"מ למימון שעורי מוזיקה  ,פנינו לקרן לידידות

 .מרכזי ללימוד מוזיקה.

 ןממוג לא. המבנה כיום  חוסן מרכז, הפעלה מרכז, רווחה מחלקתעבור  בכוונתנו להקים מבנה חירום משולב 

 ביטחון, רווחה מחלקת את ישמש ובשגרה בחירום הפעלה מרכז לטובת חדש מבנה יוקם בקרובמונגש.  ולא

 . ₪ מיליון 7  של כוללת עלות .קומות שתי בין בבניין מדובר. וחוסן

 

 פה אחד מאושר -דוח ראש המועצה 

 .ע"פ סעיפיו דיון בדו"ח הביקורת התקיים – פנים  דו"ח ביקורת מבקר .2 

 שסיפקו שירותים למועצה בשנה החולפת.כל הספקים  ו למליאה רשימתדווחלקראת סוף השנה י -הערה

 פה אחד דוח הביקורת מאושר

  התקיים דיון על סעיפי הביקורת– הפנים דו"ח ביקורת מ. .3 

 פה אחד מאושר -דוח ביקורת משרד הפנים
 

 עמותה לטיפוח החינוך, תיירות עמותת – דוחות עמותה לאישור .4 

 מאושרים -דוחות כספיים עמותת התיירות והעמותה לטיפוח החינוך

 .אחד פה – דוחות אישור

 

 הנחות לחוגיםלהפיץ נושא ועדת 2 
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במהלך השנה ציינתי שנעשה את כל המאמצים להגדיל לוועדים את ההחזר  –סקר נכסים  .5 

המוניציפאלי הניתן ע"י המועצה מעבר לנוסחת "צדק חברתי" על סמך הגידול העתיד להתבצע במסגרת סקר 

האם להגדיל לישובים אולם לאור הגירעון המובנה כעת בתקציב המועצה אנו מבקשים לקיים דיון  הנכסים .

 את ההחזר או לבצעו בחלקיות או לא לבצעו כלל בשנת התקציב הנוכחית.

במצגת המוצגת בפניכם אנו רואים את המאמצים שלנו לסגור את הגירעון המובנה בתקציב  – אורן  חדד

היכולת מלש"ח, כל זמן שהגירעון בעינו עומד יש לזה השלכות קשות מאוד בהווה ובעתיד על  3.5-שהחל מ

הפיננסית של הרשות המקומית. בנוסף לכך תקציב הוועדים נבנה על סמך סכום אשר נמסר להם במסגרת 

וועדת "צדק חברתי" ולא מדובר בכספים שנלקח בחשבון ) הגידול בסקר הנכסים ( . לאור הנתונים 

גור גירעון המפורטים באריכות במצגת אני מבקש להימנע השנה מהעברת תוספת לוועדים ולנסות ולס

 לאיזון התקציבי של המועצה. מחויבותישנה  מאתנו, על כל אחד 2015המועצה בשנת 

 

 התייחסות החברים

צריך לזכור ששנים  .סקרכנסות כתוצאה מהגם מה 30%מבקש לכבד החלטת יו"ר ולשלם  – איציק אליה

 .30%-ואח"כ ירד ל 40%-ירד ל 50%קודמות היה 

-עכשיו  וב 50%ניתן שאפשר לחלק זאת לשתי מנות מדובר באחוז אחד גרעון צפוי, אני חושב  – אלי הנגבי

 .2016-ב 50%

 נניח שהכסף יועבר ליישובים זה יבוא ע"ח פעילות שהמועצה עושה או לא תעשה ליישובים. – פנחס דדון

 סוים יגיע לתושבים.אפשר שאחוז מ .הבקשה של המועצה ניתן לקבל באהדהאת אפשר לתת אוויר לנשימה. 

 אחוז גבוה יותר? האם שנה הבאה תיתן – שושן כהן

 יש גירעון, כשמתחיל הגירעון השאיפה של כולנו במליאה הוא איזון. – חדדאורן 

במידה  .מלש"ח  1-אנו עושים מאמצים רבים לסגור גם את הגירעון הקיים היום ועומד על כ – עידאןתמיר 

  אלש"ח המתווספים לגירעון הקיים . 400-אנו צפויים להחזיר לישובים כ ,ונעביר לישובים את מלוא הגידול

בסוף ו אלש"ח 400-מתוך ה 30%בשלב זה נעביר אלש"ח,  400-כמדובר ב -הצעת ראש המועצה לאחר הדיון 

 נחליט לגבי היתרה.ו נבחן את מצבנו הכספי  שנה

 

 מאושרת פה אחד -2015בשנת  30%לוקת הצעת ראש המועצה לח

  

 ועדת שמות: –פניה לקרוא שמות לרחובות באזור תעשיה מינוי ועדת שמות  .6

 כהן ושושן אוזן , אלי, ניסיםדדון , פנחסטויטו , משהחדד , יואלחדד דקל

 תודה רבה לתמיר בשם התושבים. –צהרונים ביישובים פתיחת  –משה  

 מומלץ כיבעניין.  א לפיילוטנצ. מקצה לקצה קטן שינקו בכל יישוב עם רכב פועליםלקחת שני  מציע –גינון  

 .ילבשו בגדי עבודה של המועצה

 

 לבדוק שלטים בביצוע פרויקטים3 

  

 תברי"ם אישור  .7
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 לביצועהחלטות / משימות סיכום  מס'
 תאריך  

 לביצוע  

אחראי 

 לביצוע
 הערות  

מס' 
 פעולה גורם מממן סכום נושא תב"ר

1538 

שיקום מרכיבי ביטחון  
 משרד הביטחון  3,087,704     בעוטף עזה

 5,216,461-הגדלה 
 ₪ 

 חדש

שיפוץ ממדי"ם והוצאת 
   משרד הביטחון  958,587        השירותים בגנים

   קע"פ  40,000         פיילוט גינון לניקיון ישובים חדש

 בתי ספר 7 קע"פ  35,000         תוכנית בטיחות באש חדש

 חדש

תוכנת הסעים +מצלמות 
   קע"פ  45,000         לאוטובוסים

 קע"פ  50,000         תקשורת ומחשבים 1338

מחשבים 
 ורשיונות

   קרן להחלפת כלי רכב  70,000         אוטובוס ישן-ערך גרט חדש

 משרד השיכון  350,000        מעון יום זמרת 81

-הגדלה ל
2,250,000  ₪ 

   משרד הפנים  1,150,000     צוק איתן-מתקני משחקים חדש

  250,000        טיפול ת.ב.ע שובה חדש

-משרד החקלאות
-ישוב ₪  +  150,000

100,000  ₪   

     גן ילדים זרועה 1334

-להקטין קע"פ ב
עקב ₪  200,000

מקורות חיצוניים 
 ממשרד החינוך

  900,000        סעד -הסדרת תנועה  חדש

 -משרד התחבורה 
-ישוב₪ ,  810,000

90,000  ₪   

  1,100,000     בית הגדי -תנועה הסדרת  חדש

 -משרד התחבורה 
-ישוב₪ ,  990,000

110,000  ₪   

          

      8,036,291   סה"כ

 

 

 מאושרים פה אחד -תברי"ם

 

 ים פה אחדמאושר  –  31,32 מליאה יםפרוטוקול .8 

 מאושרים פה אחר   - פרוטוקולים ועדת ביקורת  .9

 



 

7 

 לביצועהחלטות / משימות סיכום  מס'
 תאריך  

 לביצוע  

אחראי 

 לביצוע
 הערות  

     מאושר -דוח ראש המועצה  .1

    מאושר –דו"ח ביקורת מבקר פנים  ת .2

    מאושר – פניםמשרד ה ביקורת ח"דו  ה .3

    מאושר -דוחות עמותת תיירות והעמותה לטיפוח החינוך  .4

 אלש"ח 400מתוך  30%חלוקת כספים ליישובים  -סקר נכסים  .5

 מאושר   -2015בשנת 
   

 אלי, דדון פנחס, טויטו משה, חדד יואל, חדד דקל -ועדת שמות  .6

 מאושר -כהן ושושן אוזן ניסים, מוגרבי
   

    מאושרים -תברי"ם  .7

    מאושרים -  31,32פרוטוקול מליאה  פ .8

    מאושרים -ביקורת ועדת פרוטוקולים  .9

 

 

 בכבוד רב,       

                      __________________________ 

 חדד-נורית כהן       תמיר עידאן         

 מזכירת המועצה      ראש המועצה       

 

 


