
  

                      
  

  2010/74/פרוטוקול מליאת מועצה מיום 

   9/2010' מס
  

  ראש המועצה  -  סיגל מורן   : נוכחים
  נציג מושב תדהר  -  איציק אבוטבול    
  נציג מושב תאשור  -    טל זמיר    
  נציג קיבוץ כרמים  -  סטה'מוטי כוג    
  נציג קיבוץ להב  -   ניר זמיר    
  נציג קיבוץ בית קמה  -  איתי זיידנברג    
  נציגת קיבוץ חצרים  -  בתיה דויטש    
  נציג קיבוץ משמר הנגב   -   סיני פסל    
  נציג קיבוץ דביר  -   יאיר לוין    
  נציג שומריה  -  זבולון כלפה    
  נציג מושב נבטים  -  נחמיה שחף    
  נציג קיבוץ שובל   -  טובי שור    

  
  נציגת מושב ברוש  -  שולה גבאי    :חסרים 

  נציג גבעות בר   -  אילן קציר    
  
  יועצים משפטיים  -  אורית+ צביקי   :שתתפיםמ

  מבקרת  -    נירית    
  גזברית המועצה  -  ריצקר-נועה לוין    
  מזכירת המועצה  -  הדרה גורפינקל    

  
  .  אושר פה אחד– 6/010  פרוטוקול - 1סעיף 

  
  :  דיווחים – 2סעיף 

על הסביבה בישובי המועצה הישובים על מחויבותה לקידום השמירה  ניתן למועצה – פרס קלינטק לרשות ירוקה -
, המועצה מקדמת תוכנית אב להקטנת פסולת באמצעות אורבניקס. . ובדגש על ניהול אתר דודאים ומרכז המבקרים

המדיניות שהמשרד מוביל היא מדיניות הפרדה . התהליך הוגש למשרד לאיכות הסביבה בכדי לקבל תמיכה בתוכנית
 . בית בתוך ה–פסולת יבשה ורטובה , לשני זרמים

 בספטמבר תתקיים ישיבת  התהליך מתקדם גם בנושא התכנון וגם בנושא גיוס הכספים–מפעל המיון בדודאים  -
 .מליאה בדודאים ובה תובוא הוכנית לדיון ואישור

אנו . בקצב שמכתיב משרד הפנים, תהליך הקמת הועדה המקומית בבני שמעון מתקדם כל הזמן –ועדה מקומית  -
  . חל לפעול הועדה בבני שמעוןת 2011 כמתוכנן בתחילת תקווה שאם הכל יתנהל

' תוכניות וכו, מטרת היום לתת מענה לשאלות.  בשמעונים11/7 -בני שמעון יתקיים בב ם ועסקיםיום פתוח לתושבי -
 ). כמובן כאשר הבקשה הוגשה באופן מלא (ולנסות לחלץ נושאים שהתעכבו בוועדה יחד עם צוות שמעונים 

  
  : ר " בהשתתפות נתן ואדית ממגע–ח גבייה " דו– 3לסעיף 

  : הוצגה מצגת המפרטת את תחומי הגביה 
  ארנונה -
 היטל ביוב -

 דודאים  -

) פ אחוזים"ע(ר "שאלו לגבי אופן ההתקשרות של המועצה עם מגע, חברי המליאה ברכו על אחוזי הגבייה הגבוהים
  .איםאו דוד/צב של חובות בגין חינוך ווציינו שאסור לאפשר מ

  .   ב המצגת"צמ
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   :2010המלגאים בשנת / דיווח על פעילות תחום הצעירים– 4לסעיף 
   :בהשתתפות
   להב–מירי , אורי,  שומריה–פזית , יונתן, צופנת ,  נבטים–שירה  , נרדית,  מכיוון–חגית ,  להב–רוויטל , ירון שיפוני

  
לחלק מלגות של בני שמעון לסטודנטים במועצה על בסיס פעילות , נהוזו השנה הראש,את המועצה החליטה מלי

  .למנף את עבודת  הסטודנטים לטובת פעילות למען צעירי המועצה, עוד הוחלט. קהילתית
אך למרות ) כנראה שגם הפרסום לא נעשה בצורה הטובה ביותר(כיוון שזו השנה הראשונה היה קושי בגיוס סטודנטים 

  . ראה היה כי הכיוון נכון וכל הסטודנטים תומכים בהמשכהזאת בסיכום השנה נ
במסגרת החלטת המליאה על מלגות מועצה נבחרו מלגאים שהשתתפו בתוכנית צעירים שהונחתה על ידי חברת המכוון 

  .ומטרתה מיפוי תחום הצעירים ובחינת הצרכים של אוכלוסיה זאת במועצה" סטרט אפ"בשיתוף עם 
  . ופץ לצעירי המועצה ביישוביההמלגאים ערכו שאלון שה

  .מוצגים הנתונים שנאספו מהשטח
  

בנוסף היה .  כפי שרואים אין נציגות מכל ישוב במועצה עובדה שהקשתה על התהליך בישובים בהם אין נציג-ירון 
  .קושי בגיוס הסטודנטים

  
 ח"קחים חלק בפרויקט פרהסטודנטים תושבי המועצה הלומלגות המועצה מתגברת את , בנוסף למלגות הללו: סיגל

  .לתושבי המועצה ₪ 1,500בסכום של 
  

  ? מה כל מלגאי נותן ומה מקבל : טובי
  

  ".ידידים" מתוכם יושבים על מלגת מועצה והשאר על מלגת 5 – מלגאים 9בפרויקט השנה לקחו חלק : ירון
  . שעות עבור משימות מוגדרות110מלגת מועצה 

  
  . המלגה היא סכום מאוד מכובד ונדיב. של חצרים" התמונה"חסרה , רה לסטודנטיםמברכת מאוד כל כיוון של עז: בתיה

  
יש ישובים שלא היה נציג מתוך הישוב שירכז , רוצה לשמוע איך היה לעבוד בישובים אחרים, מברך על התהליך: סיני

  .  היה נכון לראות–מבקש לדעת את פילוח הישובים .  יש אחריות של חברי המליאה להביא את האנשים, את הנושא
  

  . הנתונים בהחלט מעניינים אך ראשוניים: איתי
  

להמשיך לשנה הבאה תוך בניה וחשיבה על " סיבה"אך היא נותנת , אכן זאת שנה ראשונה והיו קשיים רבים: סיגל
 – סטודנטים 10 - מבקשת מהמועצה לאשר להמשיך את המלגה לסטודנטים לשנה נוספת, התוכנית לשנה הבאה

65,000₪.  
  

הצעה של בנק לאומי לבחינת תוכנית .  בדרך של הלוואות–מציגה דרך נוספת מוצעת לסיוע לסטודנטים : נועה
גם אם סטודנט מנצל . שבמהלכה הבנק נותן מלגה בצורת הלוואה לסטודנט שההחזר עליה מתחיל בסוף התואר הראשון

. במקסימום לכל שנת לימוד ₪ 800 -לה למועצה כהוא יע) כלומר בכל שנה יגיש בקשה להלוואה (את כלל ההלוואות 
  .בעצם ההסדר הוא שהמועצה נושאת בתשלום הריבית בלבד בתקופה בא ההלוואה עדין לא מוחזרת על ידי הסטודנט

  
  ? "כפל מבצעים"האם ניתן לקיים : טובי

  
  . ביהם לא רלוונטיתרוב הסטודנטים שנמצאים בתוכנית הזאת אמרו שההלוואה לג, נראה שנכון יהיה שלא: סיגל

  
  ? האם נקבע קריטריונים להמשך מלגות המועצה גם לשנה הבאה : טובי

  
  
  
  
  
  



  

  
        - 3   -   

  
הסיבה שמתבקש אישור המליאה לשנה נוספת הינה . המטרות הוצגו במסגרת המליאות הקודמות והם לא השתנו: סיגל

וזאת (עצה ולתמוך בסטודנטים תושבי המועצה שלמרות הקשיים יש פוטנציאל להרים ולקדם את נושא הצעירים במו
 אם אנו רוצים להמשיך בתוכנית גם בשנה הבאה אנו נדרשים לאשר אותה כעת בכדי שניתן יהיה ). מטרה כשלעצמה
  .לצאת לפרסום

באחת המליאות הקרובות  יובא שוב בנושא לדיון ומליאת המועצה תגדיר את היעדים והמדדים לבחינת הצלחת התוכנית 
   .שניתן יהיה בשנה הבאה לבחון את הצלחתה בצורה טובה יותרכך 
  

מציע  מהנתונים שנאספו . יש קבוצת צעירים גדולה מאד שיכולה להיות קבוצת מנהיגות, מבקש להסתכל בגדול: ניר
  . רוצה להגדיל את התקציב וליצור מנהיגות שתיצור מנהיגות להמשך. לבחון את הדברים

  
  .ת יעדים ברורהחוזר ומבקש הגדר: טובי

  
יעדי .     המליאה מאשרת להמשיך גם בשנת הלימודים הקרובה את תוכנית המלגות לסטודנטים בבני שמעון: החלטה 

התוכנית ומדדים להצלחה יובאו באחת המליאות הקרובות לדיון ולאישור ויהוו בסיס לבחינת הצלחת התוכנית בסוף 
  .השנה הבאה

  
  .ההחלטה התקבלה פה אחד

  
  :ד צביקי גבר"ד אורית הלוי ועו" בהשתתפות עו– אישור צו עבירות קנס לבני שמעון – 5 לסעיף

על . ואנחנו פועלים למינוי פקח, פעלנו למינוי תובע מועצתי, במסגרת הסדרת אפשרויות אכיפת חוקי העזר של המועצה
שהוא חקיקת משנה , )עבירות קנס(נדרש תיקון לצו המועצות המקומיות , מנת שהפקח יוכל להטיל קנסות באופן מיידי

  . כך  שיחול על סעיפים מחוקי עזר של המועצה, של שר הפנים
מתאימים את הצו לצרכי המועצה בדרך של הצמדת סעיפים מסוימים מחוקי העזר של המועצה לדרגות , במסגרת התיקון
  .  קנס שנקבעו בצו

חוק עזר להסדרת ( שמתאימים להיקבע כעבירת קנס ישנם מספר חוקי עזר שלא נכללו בצו מאחר ואין בהם סעיפים
כמו כן חוק העזר לפינוי ). חוק עזר אגרת תעודת אישור וחוק עזר הצמדה למדד, חוק עזר לסלילת רחובות, השמירה

  .פסולת טרם השלים את הליך החקיקה ולכן גם הוא לא נכלל בתיקון לצו
  

  .צגהמליאה מתבקשת לאשר את צו עבירות הקנס המו: החלטה
  

  . נמנעים 2 – בעד 7ההצעה לתיקון צו עבירות הקנס אושרה על ידי המליאה 
  

  :ד שפיר" מתמחה משרד עו–מורן , ד אייל אקשטין" בהשתתפות עו– אישור חוק עזר לפינוי פסולת – 6לסעיף 
  . באינטרנטמופיע, כי חוק העזר לאיכות הסביבה של בני שמעון פורסם ברשומות ונכנס לתוקף, ד אייל מעדכן"עו
  

היום מוצג החוק בשנית לאחר שהותאם לרוח ההנחיות והתקנים .  החוק אושר במליאה בעבר–חוק העזר לפינוי פסולת 
  .מתבקש אישור המליאה לאישור החוק כולל השינויים המוצגים. העדכניים

  
  ): מוצג מסמך מרכז(השינויים העיקריים 

ניות פינוי הפסולת הינה חלק מהשירות שמועצה מחויבת לתת פ ההנחיות העדכ" ע–ביטול אגרת פינוי פסולת  .1
כלל . לתושבים ולעסקים ולכן התשלום בגינו נכלל במסגרת הארנונה שגובה המועצה לפי אישור משרד הפנים

 . עליהם ניתן לגבות תשלום- זה אינו חל על פסולת בנין או פסולת שמכילה חומרים מסוכנים 

 . ולגבות בגינו תשלום מבעל הנכס הפרטי וכן מבעל עסק ניתן לדרוש הצבתו–כלי אצירה  .2

 . שם אמורה להיות התייחסות לתשלום, הקנסות ייקבעו בצו עבירות קנס, "מספרים"חוק העזר בלי  .3

  
  
  
  
  
  
  



  

  
            -  4   -   
  

  ).לאחר התיקונים(המליאה מתבקשת לאשר את הצעת חוק העזר לפינוי פסולת המוצג : החלטה
  
  .אושרת פה אחדהצעת חוק העזר מ
  

  
  : הסבר ודיון לגבי מדיניות התמיכות במועצה – 7לסעיף 

  . נוהל תמיכות יובא במלואו למליאה הבאה
   .2010 - ועדת התמיכות בהתאמה לתבחינים ולתקצוב המועצה המאושר ל לתמיכות המוצעות  על ידי ואישור המליאה

   .מצורף כנספח לפרוטוקול – 28.4.2010אישור של פרוטוקול ועדת התמיכות מיום מתבקש 
  

  .  אושר28.4.2010פרוטוקול ועדת התמיכות מיום : החלטה
  

  .הפרוטוקול מאושר פה אחד
  
  

  :₪  אלף 320 משרד הפנים על סך 2010 הצעה לשימושים בתקציב פיתוח – 8לסעיף 
ות או ישובים של בהנהלת המועצה דיון שעיקרו שימוש בתקציב הפיתוח לפרויקטים רוחביים שישרתו מספר מוסד

  : בכפוף לכללים אלו הובאה ההצעה הבאה. בבעלותה ובשימושה, המועצה במתקנים של המועצה 
  
 .  120,000₪ -י הקמת מגרש משחקים בבית הספר"השלמת הפיתוח בניצני הנגב ע -

 . לייעד לטובת ההחלפה ₪ 200,000: החלפת רצפת הפרקט באולם במבואות הנגב  -

 . ר מתקני הספורט"אז מתב, מינהל הספורט ואם לאהשלמה אם תדרש תגיע מ -

  
  . מציעה לחשוב על מגזרים שונים שזקוקים לתמיכה אזורית: בתיה

  
  . מקבלת ומחדדת את העיקרון לפיו המדובר על פרויקט רוחבי בתחומי המועצה: סיגל

  
קט מגרש הספורט אישור ההצעה לשימושים כפי שהיא מוצגת לצורך הקמת מגרש המשחקים והחלפת פר: החלטה

  .ההחלטה אושרה פה אחד.בכפוף לעקרון הכללי
  

  :  מצורפים כנספח לפרוטוקול –ם " אישור תבר– 9לסעיף 
   .1060, 1026, 1235, 1040, 992, 964: ם"אישור תברי

  
  .התברים מובאים לאישור המליאה תוך הסבר על כל אחד: החלטה

  
  .ם מאושרים פה אחד"התברי

  
  
  
  

                                         
  :רשמה                                   

                                               
   הדרה גורפינקל                           

  



  

  
  
  

      
  

    

      

 הכנסות עד כה    הרחבות בבית קמה964ר "תב

הוצאות עד 
 כה

           :מאושר עד כה

    174,637            176,000 משרד הביטחון

    17,748,729        17,448,879 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

    3,550,000         6,725,282 משרד השיכון

      -                     24,350,161 כ"סה

         724,000 הגדלה משרד השיכון

  21,473,366        25,074,161 כ"סה

 

20,645,564  

      

 הכנסות עד כה    פיתוח מגרשים בגבעות בר992ר "תב

הוצאות עד 
 כה

           :מאושר עד כה

    3,444,352         3,850,000 משרד השיכון

  *   780,000            169,000 מוסדות ותרומות

    9,621,070         10,108,601 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         14,127,601 כ"סה

         260,000 הגדלה משרד השיכון

 4,830,000 הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

הגדלה עבור 
שלב א בשלב ב 

)  מגרשים64(
בניכוי חלק היטל 

הביוב ודמי 
       הניהול

  13,845,422        19,217,601 כ"סה

 

14,739,893  

      

      

 הכנסות עד כה   נגב הרחבה במשמר ה1040ר "תב

הוצאות עד 
 כה

           :מאושר עד כה

    468,266          עבור שלב א 646,800 משרד השיכון

    375,482            385,424 השתתפות בעלים

      -                     1,032,224 כ"סה

       עבור שלב ב 450,000 הגדלה משרד השיכון

  821,765       843,748            1,482,224 כ"סה

      

 הכנסות עד כה   ס מבואות הנגב" החלפת תקרות אסבסט בביה1235ר "תב

הוצאות עד 
 כה

           :ר חדש"תב

         639,360 משרד החינוך

         71,040 קרנות הרשות

         710,400 כ"סה


