
 

 

 /6/5/1פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  101/5/מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג דביר - יאיר לוין  
 שומריה תנציג - פאר הורוביץ  
 נציג נבטים - נחמיה שחף  
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
 נציגת חצרים  - בתיה דויטש  
 נציג תדהר - איציק אבוטבול  
 ג להבנצי - ניר זמיר  
 נציג משמר הנגב - סיני פסל  

 נציג כרמים - מוטי כוג'סטה
 

  קמהנציג בית  - איתי זיידנברג נעדרים: 
 נציג ברוש - דוד קדוש

 נציג תאשור - אריק זכריה
 נציג שובל - טובי שור

 
 מנהל יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני משתתפים:

 של המועצה משפטית ץיוע - צביקי גבר  
 מבקרת המועצה  - ת שרייברנירי  
 מזכירת המועצה  - הדרה גורפינקל  
 גזברית -נועה לוין ריצ'קר  

 מנהלת שירותים מוניציפאלים  - חגית ציוני
 רו"ח   הילל 

   
  אין מתנגדים.  –מאושר פה אחד  – /4/1 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 

 
 דיווחים : : 1לסעיף 

 ו אצל סגן שר הדתות הרב אלי בן דהן היום הינ –קמת מחלקת דת במועצה ה
וביקשנו להיפרד מהמועצה הדתית המרחבית ולהקים במועצה מחלקת דת 

זהו לדעתנו המצב העדיף. היינו במועצה אזורית מטה אשר וראינו מודל כזה 
 עובד וזה מאוד נראה לנו נכון. סגן השר הבטיח תשובה בימים הקרובים.

  

 היום עבר החוק להסדרת  –בנגב  החוק להסדרת ההתיישבות הבדואים
ההתיישבות הבדואית. זאת בשורה לנגב וסוף סוף החליטה ממשלת ישראל 

ישובים הקיימים המהתוכנית מדברת על הסדרה של חלק  לטפל בנושא.
ובחלק על העתקה. מקווה שהממשלה תהיה מספיק נחושה גם ליישם את 

 החוק 

  יתקיים מפגש עם ערן ראובני  –באולם בלהב 51:11-50:11בין   5/31ביום שני
 שיציג את הרפורמה במנהל ובחלק השני זמן לשאלות ותשובות

 

 



 

 

 אישור תברי"ם : –/לסעיף  
 

 .1014 /101, תב"ר שנתי תוכנית הפיתוח לשנים  /101מוצג למליאה נספח ב' לתקציב הרגיל 

 ₪. 44,555,144  -לביצוע סה"כ תקבולים ותשלומים  .1

 ₪. 11,040,000 -ניםתקבולים ותשלומים מות .1

  . ש"ח/416,15,//4:  3152-/315סה"כ תכנית פיתוח לשנים  ./
 אין מתנגדים – המליאה מאשרת

 
 המצ"ב מוצגת למליאה רשימת התבר"ים 

 אין מתנגדים –פה אחד  המליאה מאשרת את התברי"ם  
 

 המחלקה המוניציפאלית – 4סעיף 
 הנושא נפתח לדיון המשך של המליאה הקודמת

לפתוח את הדיון על הנושא בצורה רחבה ברמה האסטרטגית לאן פני הישובים והמועצה. יש  –ניר 
סבור כי בנושאים אחרים התקיימו דיונים מעמיקים והמועצה הפכה להיות מאוד רלוונטית )דוגמת 

ליווי הצמיחה הדמוגרפית( ובנושא זה לא. הצמיחה מכניסה לישובים אוכלוסיה מגוונת, רוב 
ם והשוני בין הקיבוצים למושבים מאוד מצטמצם. להערכתי יותר ויותר ישובים הקיבוצים מופרטי

יכלו בתנועה של אופן מתן השירותים במושבי יחדיו כלומר המועצה אחראית ומספקת סל שירותים 
מלא. סבור כי יש למועצה יתרון לגודל וכי נעלמים "המשוגעים לדבר" שעד היום תחזקו את התחום 

 בקיבוצים.
 

מבקש לחזק את דבריו של ניר, ההרגשה מהסכם יחסים ושירות היא שהישוב צריך לעשות הכל  -אילן
 כולל השירותים הבסיסים ביותר )גינון, ניקיון וכו'(.  סבור כי על המועצה לתת את כלל השירותים.

 
את אכן נבנה מערך שלם של ליווי הצמיחה הדמוגרפית. התחום המוניציפאלי היה בפיגור רב וז –סיגל 

אכן שאלה אסטרטגית. במידה מסוימת אנחנו מנסים "לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה". 
ואז המועצה מספקת סל שירותים בהתאם  ברוב המרחב הכפרי אין "מנה" ואין תמיכה בוועד המקומי

ליכולותיה הכלכליות ולא יותר. התפיסה של המועצה היום היא שונה ונבעה מתוך הראיה "קהילה של 
הילות" המאפשרת לישוב לבצע. אך לפי האמור אולי אנחנו הופכים פרקטיקה לאידיאולוגיה? זה ק

שווה בדיקה אבל חשוב לי להדגיש שאנחנו )מליאת המועצה( לא תוכל להמשיך ולתמוך בוועדים 
 במנות ובנוסף להוסיף סל שירותים מועצתי.

 
ן האנשים שעבדו נעלמים ואנחנו נותרים המצב הקיים הוא זמני מאוד. הוא הולך ומדרדר שכ –יאיר 

 ללא מענה.
 

צריך לעשות סקר צרכים אמיתי בכל אחד מהישובים. בנבטים הבנו שתקציב המועצה באמצעות  –נמי 
₪ מליון  5-המנה אינו מספק לסל השירותים ולאיכות אותו הגדירו בנבטים והאגודה תומכת ב 

 בתקציב המוניציפאלי בכל שנה.
 

ולות שנשמעים אני מציעה שנבצע בירור יותר מעמיק עם הישובים עצמם. נאסוף את כל לפי הק –סיגל 
הנתונים ונביא למליאה לקבלת החלטה אסטרטגית. אנו נגבש תהליך ונתחיל לאסוף נתונים לצורך 

הצגת חלופות. הדיון יוחזר למליאה בעוד שלושה חודשים. עד אז לא נבצע שינוי ולא נקדם את 
 י" כפי שהוגדר במצגת."התברואן הישוב

 
  רשמה: הדרה גורפינקל      


