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   4 פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

  2019בינואר  31 ,רביעיתשע"ט, יום  שבטב כ"ה

ונה ביכלר, מלי זהבי, מירון מגידיש, נחום לבבי, יובל אלימלך, יאדיר נעמן,  -ראש המועצה נוכחים:

חנה, יואב מגידיש, יפתח חיים, תומר בן חזן, סימן טוב גואטה, שמעון אמור, יהודה קורץ, דוד ודני א

 דוד.

 רונן בראל, אלי דאובה, טל מייבלט, יהודית אמיר, בתאל אינגידאו.  משתתפים:

  תורה מפי ראש המועצה. דבר

. מוסרים פטירת אליהו משיחבהזדמנות זו נשלח ניחומים למשפחת משיח על  ראש המועצה:

 החלמה מהירה למאיה יוסף ממושב רווחה שנפצעה במהלך תאונת דרכים. 
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 עדכוני ראש המועצה .1
ובמקומו נכנס היו"ר  טובאמיר ריהוחלף יו"ר מועצות אזוריות  -מרכז המועצות האזוריות .א

החדש שי חג'ג'. הועדה לתכנון ובנייה מעבירה החלטה לשינויים בגבולות מועצות 

של קריית מלאכי.  בשל הגדלת השטחהיא באר טוביה  פגעיאזוריות. הראשונה לה

 פגע מהחלטה זו בעניין אדמות עוזה. יאנחנו נלחם בהחלטה זו כי גם אנחנו צפויים לה
אזור תעשייה י.ש. גת. חזרנו מהוועדה בעניין חלוקת קרקעות של  -הועדה הגיאוגרפית  .ב

כידוע, קריית גת מעוניינת לקבל את כל הכנסות אזור התעשייה. בסופו של דבר החשש 

הגדול הוא שההצלחה שלהם תהיה בפסק דין מתפשר שבו ההכנסות של המועצה 

לפי טבלה של ולרשטיין לפי  יעודכנומאזור התעשייה יפגעו. הוצע פתרון שלפיו ההכנסות 

של קריית גת יגדלו ורק מועצה אזורית יואב תיפגע מבחינת הכנסות. טבלה זו ההכנסות 

 כל המועצות האזוריות הסכימו אך קריית גת ממאנת להסכים לפתרון זה.
ב. תושבים כפי שהובטח דלת משרדי פתוחה לקהל התושבים הרח -אירועי דלת פתוחה .ג

גשים עם מתקשרים ללשכתי ומזמנים פגישות באופן ישיר. התקיימו כבר מספר מפ

 נקבעו מפגשים עתידיים עם תושבים.תושבים שמהם יצאנו עם לקחים ומשימות לביצוע. 
על  במהלך הסיור דיברנו איתו, השר יואב גלנט שר הקליטה החדש  –ביקורי שרים  .ד

תכנית עולים מאוחרת שהמועצה מפעילה בשיתוף עם העולים מאבן שמואל.  בנוסף, 

הבשורה המרכזית של מירי  .השרה מירי רגב שרת התרבות והספורט ביקרה במועצה



 

את התרבות לאזורי הפריפריה כולל האזוריים הכפריים. בעזרת הסיוע של  היא הנגשת

בהמשך יגיעו לבקר במועצה השרים בות. המשרד מגיעים גם למועצה יותר אירועי תר

 גילה גמליאל, יובל שטייניץ, משה כחלון ואלי כהן. 
 מירון מגידיש: האם השרה רגב אישרה את פרויקט הסחב"ק?

 ראש המועצה: כן במהלך הפגישה אושרו כל שבעת הפרויקטים במסגרת הסחב"ק.
לתרחישי  ח"ל את המענהמחר אנו נציג בפני נציגי פיקוד העורף ור -ת מענה ייחוסגהצ .ה

רום שפיקוד העורף הגדיר לנו. כל מכלול יציג את המענה שלו. המענה מציג כיצד יהח

המועצה מתפקדת באופן עצמאי בשעות הראשונות של מקרי חירום, כגון: רעידת אדמה 

וירי טילים. בעניין זה אני שמח לבשר כי הצלחנו לסגור עם פיקוד העורף על בניית מרכז 

מרכז הפעלה שממנו המועצה תנהל את על אירועי החרום ואשר יהיה מצויד הפעלה. 

 בציוד לשעת חרום.

. מתפנים מקומות 2019 בשעה טובה אישרנו את תקציב ותכנית עבודה לשנת -מתנ"ס .ו

בהנהלת המתנ"ס עבור אנשי ציבור. הנכם מוזמנים לשלוח אליי שמות של אנשי ציבור 

מנהל פיתוח קהילתי אשר יפעיל את רכזי התרבות  תושבי המועצה. אנו נעסיק במתנ"ס

 ביישובי המועצה בדגש על יישובי הדרום.
ודש על מנת אלי כהן מנהל מחלקת חינוך האריך את יציאתו בח -מנהל מחלקת חינוך .ז

שנוכל לסיים בנחת את תהליך החלפתו. יצא מכרז לאיתור מנהל חינוך ובקרוב תתקיים 

ועדת בחינה מסודרת שתבחר את מנהל המחלקה החדש. אני מתייעץ עם היועץ 

התהליך המשפטי של המועצה האם ניתן להרחיב את הרכב ועדת הבחינה על מנת ש

 יהיה שקוף יותר. 
ביישובי המועצה בדגש   קיימנו שתי פגישות עם נציגי רשות הניקוז -לכיש  רשות הניקוז .ח

 על מושב אלומה. 

חדשים  קיימנו פגישה עם נציגי חברת החשמל בה נקבעו הסדרי עבודה -חברת חשמל .ט

 הפעילות של החברה ביישובי המועצה. לגבי בטיפול בתשתיות הקיימות 

דוד: ביציאה לכיוון אלומה במושב רווחה המדרכה צנחה יש צורך דחוף בתיקון הליקוי דוד 

 מי מטפל בזה? הזה?

ראש המועצה: מדובר בעבודה של קבלן מטעם חברת חשמל הוא הניח את המצעים באופן 

לא תקין. אנחנו קבענו עם חברת חשמל שבפעמים הבאות אפשר לנו לתת קנסות לקבלנים 

 מועצה מטעמה. שעובדים בשטח ה

 אלי דאובה: הנושא בטיפול מול חברת חשמל.

 

 פרוטוקולים אישור .2
 הועבר מבעוד מועד לחברי המליאה. 3פרוטוקול מליאה מספר 

 . 3מליאת המועצה מאשרת פה אחד את  פרוטוקול מליאה מספר  החלטה:

 

 מינוי נציגי ציבור לועדת בחינה .3
 : הנציגים המוצעים לאישור הינ

 057427148ת"ז  -עלי קאופר •

ה: עלי קאופר ת"ז מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי נציגי הציבור לועדת הבחינ החלטה:

057427148. 



 

 ועדת ערר .4
נושא ועדת ערר ירד מסדר היום של ישיבה זו מי שרוצה להגיד מועמדות שיעדכן אותי. אנו נבחן 

 את מועמדותו. 

ארנונה בלבד. זוהי ועדה משפטית חיצונית לועדה. ינה ועדה לענייני הועדת ערר  -יהודית אמיר

 .המחוזי בית המשפטיכול לפנות לתושב שלא מרוצה מהחלטת הועדה 

 מחוז הדרום ועדה מחוזית לתכנון ובנייהמינוי נציג לו .5
 066542143ת"ז   אדיר נעמןראש המועצה  הנציג המוצע:

דיר נעמן כנציג המועצה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי ראש המועצה א החלטה:

 . מחוז הדרוםב בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 

 מינוי נציג ברשות הניקוז .6
 066542143ת"ז  ראש המועצה אדיר נעמןהנציג המוצע: 

 066542143ת"ז  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי ראש המועצה אדיר נעמן החלטה:

 . ברשות הניקוזכנציג המועצה 

 

 י.ש. גת –דירקטור נוסף ל מינוי  .7
 ראש המועצה: אנו מביאים לאישורכם את מינוי דירקטור נוסף ל "י.ש גת".

 054015847 ת"ז נחום מגידישהנציג המוצע: 

 054015847ארת פה אחד את מינוי נחום מגידיש ת"ז שמליאת המועצה מ החלטה:

 

 תת"ל -תכנית תשתיות לאומית .8
 

ועלת על גז אשר תופעל במקרים של צריכת יתר כוח הפבבניית תחנת ראש המועצה: מדובר 

של חשמל . התחנה תשתמש כתחנת גיבוי לתחנות החשמל הראשיות. מיקום התחנה נמצא 

אנו כ"מארחי" התחנה רוצים לגבות מהחברה שבונה את  גבולות השיפוט של המועצה.ב

ון: היטל ביוב, תחנת כוח עבור שירותים שאנו נותנים להם במסגרת בניית תחנת הכוח כג

 סלילה וכדו'...

בקטע  –( 55סלילת כביש ומדרכה לתחנת כח צומת אנרגיה )תת"ל אנו מעבירים לאישורכם 

 לתחנת הכח. 35שבין כביש 

 



 

 
 תכנית מפורטת לסלילת כביש ומדרכה לתחנת הכח.*

 

 

 לגבות היטל, האם יש אומדן?תומר בן חזן: ברגע שסללנו כביש יש למועצה זכות 

 טל נקבע לפי היקף השטח הבנוי. ההיגבוה אלי דאובה: 

 דוד דוד: ההקמה של תחנת החשמל צפויה לפגוע בסביבה או בתושבים?

להזכירכם התחנה פועלת על גז ורק בשעות עומס של צריכת חשמל כך ראש המועצה: 

ת בשטח המועצה יישובי שהנזקים הינם מועטים. למרות שתחנת הכוח צפויה להיבנו

המועצה די מרוחקים מהתחנה, כך שהנזקים הסביבתיים ונזקי בריאות יהיו מעטים. קריית 

גת ויישובי לכיש הצמודים לתחנה ניהלו מאבק בעניין הקמת התחנה זה אך ללא הצלחה 

 בנושא.  

צומת  סלילת כביש ומדרכה לתחנת כחמליאת המועצה מאשרת פה אחד את   החלטה:

  לתחנת הכח. 35בקטע שבין כביש  –( 55אנרגיה )תת"ל 



 

 

 תב"רים סגורים .9
שאושרו לסגירה במליאה התב"רים  ה המפרטת אתטבלמוצגת : לבקשתכם, יהודית אמיר 

 .  2מס' 

תקציב  שם תב"ר
 מאושר

ביצוע 
מצטבר 
 הכנסות

 ביצוע מצטבר
 הוצאות

עודפים עקב 
הוצאות 

 מתחת

עקב  גרעונות
 הוצאות מעל

פיתוח כניסות 
 לישובים

683.242 658.595 658.595 24.647 24.647 

פיתוח סביב 
 שלולית חורף

1680.864 1670 1670 10.864 10.864 

הקמת בית כנסת 
 בעין צורים

1000 817.478 817.478 182.522 182.522 

בניית מקווה באבן 
 שמואל

1446.666 1446.666 1446.666 0 0 

גן ילדים במושב 
 עוזה

1117.546 1113.865 1113.865 3.681 3.681 

שיפוץ מבנה 
 מחלקת רווחה

580 580 580 0 0 

שיפוץ והנגשת 
 מבנה מועצה

2280 2280 2280 0 0 

בניית מוסד חינוך 
 יסודי אב"ש

4032.509 4032.509 4032.509 0 0 

עבודות פיתוח 
 בישובי המועצה

600 600 600 0 0 

גן ילדים אבן 
 שמואל

1177.849 1177.849 1177.849 0 0 

טיפול במפגעי 
 פסולת בניין

240 240 240 0 0 

הקמת פינות 
 חזור ביישוביםמ

200 200 200 0 0 

פיתוח בישובי 
 המועצה

1500 1500 1500 0 0 

 16,538.676 16,316.962 16,316.962 221.714 221.714 

  



 

  אישור תב"רים .10
 להלן טבלת תב"רים המוצעים לאישור:

 

 

 

  המוצגים בטבלה לעיל.  מליאה המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים החלטה:

  

 /ישוב

 תחום

הסכום  הנושא

הכולל של 

התב"ר 

 בש"ח

 ₪הגדלה   

  

 ₪הפחתה 

  

הסכום 

הנדרש 

 לאישור

 בש"ח

 הסבר  מקור המימון

 

אבן  

 שמואל

מרכז סדנאות /  

שיפוץ שלוחת 

 המתנ"ס

המשרד לפיתוח  750,000   750,000  

הפריפריה הנגב 

 והגליל

 

אבן  

 שמואל

הקמת מרכז 

 אתלטיקה 

המשרד לפיתוח  750,000   750,000  

הפריפריה הנגב 

 והגליל

  

מעגל תנועה  תחבורה 

בכניסה לאבן 

 שמואל

360,000     360,000 

 40,000 

 משרד התחבורה 

 הקרן לפיתוח 

  

כיתות  4הקמת  חינוך

 גן אלומה

   3,443,227 

900,000 

 החינוך משרד

 הקרן לפיתוח

הפחתה 
1187מתב"ר  

גן  הקמת חינוך

 קוממיות

   839,029 

250,000 

 החינוך משרד

 הקרן לפיתוח

הפחתה מתב"ר 
1187תב"ר   

 הקמת  חינוך

 גן זבדיאל

   739,711 

320,000 

 מפעל הפייס

 הקרן לפיתוח

הפחתה מתב"ר 
1187 



 

 

 

 ועדות  .11
 חברי הועדה חברי הועדה יו"ר הועדה הוועדה

 אדיר נעמן ועדת חינוך
 מלי זהבי מ"מ יו"ר הוועדה:

 יצחק בר אושר אילנה פרץ

 שגית אמסלם יונה ביכלר

 יהודית רמות יפתח חיים

 אייל גבאי לבבי נחום

 אברהם גואטה בן חזן תומר

 מירב גור אריה מירון מגידיש

 אסף ממן יפתח חיים

 תמי דוד יובל אלימלך

  קורץיהודה 

  אהבה גוטליב

  הרב מאיר נהוראי

ועדה לשימור 
 אתרים

 נכ"ל המועצהמ -יו"ר

 

 יהודה אורן  פרץ אילנה

 בועז כהן אלימלך יובל

 יעקב גואטה מלי  זהבי

  דן קליין

 

 דוד דוד: אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו כחברי מליאה יכולים לכנס ועדות?

 

רכז את ישמנהל שהוועדה פועלת בתחום אחריותו, והוא  זה ראש המועצה: יש לכל ועדה 

הועדה. יו"ר הועדה מוזמן ליצור קשר עם אותו עובד ולהחליט על כינוס של ועדה בנושא 

 שהוא מעוניין בו.

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב הועדות כפי שהן מוצגות בטבלה שלעיל. החלטה:

 

 ליאה ננעלתישיבת המ

 רשמה: בתאל אינגידאו

 


