
 

 

 /7/4/1פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  /4/021מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג דביר - יאיר לוין  
 שומריה תנציג - פאר הורוביץ  
 נציג נבטים - נחמיה שחף  
 נציג תאשור - אריק זכריה  
 נציג כרמים - מוטי כוג'סטה  
 נציג בית קמה - איתי זיידנברג  
 ציג גבעות ברנ - אילן קציר  
  שובלנציג  - טובי שור  
 נציגת חצרים  - בתיה דויטש  
 נציג תדהר - איציק אבוטבול  
 נציג להב - ניר זמיר  

 נציג משמר הנגב  - סיני פסל
   

 נציג ברוש - דוד קדוש  :נעדרים
 

 מנהל יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני משתתפים:
 יועמ"ש - צביקי גבר  
  מנהלת המחלקה לשירותים מוניציפאלים - חגית ציוני  
 מזכירת המועצה  - הדרה גורפינקל  
 גזברית המועצה - נועה לוין  
 מהנדס המועצה - פיצ'קרולדימיר   
 מגע"ר - אדית עובדיה  
 מגע"ר -  נתן  
   

  אין מתנגדים.  –פה אחד  מאושר – 310213  פרוטוקולאישור   : 1לסעיף 
 

 :דיווחים  : 0לסעיף 
 

  חיילים מהמועצה שמקבלים את אות ההצטיינות  4קיבלנו הודעה על כך שיש
 .(ולהבהנשיא והרמטכ"ל )משומריה, נבטים, גבעות בר  של

  בדביר במוצאי יום העצמאות. בפעם הראשונה אנו נקיים  –הפניג המועצה
 . האירוע תואם עם ועדות התרבות של הישובים. ג ביום העצמאות נאת ההפני

  הסיר מר על פי הצעת השופט  –ההליכים למינוי מנכ"ל "עידן הנגב" סיום
 אלי לוי את העתירה. 

  אישור ועדת ביקורת של דביר : 
 שמות האנשים :

 אירית הורוביץ, משה ריצ'קר, שלום ברליצקי, ערן גלבוע
 

 המליאה מאשרת את ועדת הביקורת פה אחד.
 
 



 

 

 
 

 גע"ר :של חברת מ 0210ת דו"ח ביצוע הצג : 3לסעיף 
 

כולל מצגת מפורטת. בשנה האחרונה התרחשו כמה שינוייים אשר  מציג את דו"ח הביצוע   –נתן 
הפסקת הגביה של של בתי הספר וכן על פי ההסכם החדש  חינוךאגרת הבולטים בהם הינם;  גבית 

 לטיפול המועצה. תעברהל ידי חברת מגע"ר ועדודאים 
 ושאמוצגת מצגת ומתנהל דיון סביב הצגת הנ

 
 מבקשת להודות למגע"ר וכן לאדית מנהלת מחלקת הגביה על עבודתם.: סיגל 

 
 ניר: האם ניתן להסביר מהי הארנונה שמשלם משרד הביטחון?

 מהארנונה של המועצה. 32%ולכן התשלום הוא  "כעיר עולים"נתן: המועצה לא מוגדרת 
 

  .הקמת מחלקה חקלאית במועצה :  4 לסעיף
 

נושא אנחנו באופן פורמאלי שותפים לוועדה המרחבית במרחבים והשירותים סיגל: מציגה את ה
שניתנו היו יחסית מינימאלים. לאור התהליך האסטרטגי הועלה הנושא והוחלט על כך שהוא יהיה 

אנו מבקשים את "קפיצת המדרגה" בטיפול ובשירות שינתן לחקלאי המועצה, אחת ממטרות המועצה. 
 של פרוייקטור לבחינת התחום.  על כן, שכרנו את שירותיו

 
ניהל את הוועדה בעזתה  , תושב שדות נגב )מעגלים( במקור חקלאי תלמיד מקווה ישראל –אלי מגרבי 

  .הירקות  בעל ידע וניסיון בתחום וכרגע מנהל מקצועי בארגון מגדלי 
בחודשים האחרונים עברתי בין ישובי המועצה בכדי ללמוד על הצרכים, המידע והנתונים של הנושא 

 במועצה. 
 מוצגת מצגת על ידי אלי המסכמת את הממצאים.

 
 לאחר בחינה  וחשיבה נראה שיש לתחום הזה יתרון לגודל. 

 
כי לאור הדברים שעלו  סיגל: ניהלתי שיחות עם ראשי המועצה של שדות נגב ומרחבים ואנו סבורים,

 חשוב לשמור על שיתוף הפעולה )לא במסגרת הוועדה המרחבית אלא כשיתוף פעולה(. הצעתינו היא ל 
ובכך לאפשר מתן סל שירותים נרחב יותר שיכול להקים ועדה חקלאית משותפת לשלושת הרשויות 

 .יתאזורלהינתן בראיה 
נפעל להקמתה. כרגע ההצעה היא לשיתוף אז אם פורמאלית נדרש להקמת ועדה מבקשת להדגיש, כי 

משרד החקלאות ומנכ"ל המשרד מאוד אוהבים את הרעיון של שיתוף הפעולה ואפילו הציעו  פעולה.
להעמיד בגילת משרד למנהל המשותף לנושא. המעבדה לשירות שדה יכולה להיות חלק מהעניין תוך 

 הרחבת השירותים שהיא נותנת.
 

רחב? אני חושש משירות חסר  בטיח שבדרך זאת אכן החקלאים יקבלו מענהניר: האם אנו יכולים לה
 שקרה בוועדה המרחבית?כפי 

בנוסף ניתן לומר שמנשבת רוח חדשה באזור ונראה לנו שיש  .אנו נצטרך לדרוש –סיגל: זה תלוי בנו 
 סיכוי יותר טוב לשיתוף פעולה.

 
קיבוצים איך מתייחסים שלנו כוללת יותר  המועצות האחרות הן מועצות של מושבים והמועצה –טובי 

 עובדים זרים. לנושא לדוגמת



 

 

 
החשש הוא נכון. מבחינת המועצה דרור מנהל את התחום ואנחנו צריכים לשים לב לנקודה  –סיגל 

 הזאת .
 

סיגל מבקשת לאשר את הצעת ההחלטה: להמשיך באותה המתכונת תוך הרחבת שיתוף הפעולה 
ירקות למכרז כאשר שלושת המליאות של המועצות יאשרו את המהלך. ולצאת דרך ארגון מגדלי ה

 ארגון מגדלי הירקות אף יעזרו במימון המשרה.
 

 ההצעה מאושרת פה אחד אין מתנגדים
 
 

 : מבנה המחלקה המוניציפאלית הצגת הנושא :  5לסעיף 
  

 ושא ועל כן מפאת חוסר הזמן מוצגים הנתונים ללא קיום דיון מעמיק בנמוצג הנושא במצגת 
 כלל החומרים שהוצגו ישלחו לחברי המליאה. –הוחלט לקיים דיון רחב במליאה הבאה 

 
 ניר: לדעתי יש צורך לפתוח את הדיון בצורה רחבה.

 אילן: לדעתי המועצה צריכה לקחת אחריות על כל הנושא המוניצפאלי.
 

נוספת ולאחריה יתקיים מפגש רחב במליאה הבאה תתגבש מסגרת להצעה למחלקה המוניציפאלית 
 "אנשי השטח" להערות ותוספות. עם 

 
 נגד  1 –נמנע  1 –בעד  9ההצעה התקבלה:   

 
 

 רשמה: הדרה גורפינקל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


