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 פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9/2010  , מיום 3.10.2010 
  
  

  :משתתפים
  מוני מונין  צבי טוכטרמן  ק ביסמוט'ז  שמואל ריפמן

  אודי זילברשטיין  ראובן קופל  ח"דוד פלמ  ערן ארז
  אריה וינד  תומר פריאל  אלי פרץ  איציק לוי

  
  :התנצלו

  גדעון פרידברג  מנחם אופיר  יל'מוטי אברג  רחל ביטון
  צבי אלמוג  אליאסף פלמר  יצחק קאודרס  תם ישראלירו
  

  :נוכחים
    אסי שלום  אליעזר בנסעיד  שאול לוי

  
  :נושאים לדיון

  סיור במספר אתרים במועצה  .1

  ח ראש המועצה"דו .2

  למשרד הפנים 2010של שנת  2ואישור שינוי  רים"אישור תב .3

  יםדיון בנושא קריטריונים להקצאת תקציב רגיל לועדים המקומי .4

  של ועד מקומי קיבוץ רביבים 2009ח כספי "אישור דו .5

  בחודש נובמבר, ראש המועצהב ל"אישור נסיעה לארה .6

  שונות .7

  
  

  :התקיים סיור במספר אתרים במועצה
  .קרית החינוך צין וחנוכת חדר כושר במדרשה, רוח מדבר, כפר רתמים

  
לימור זיו ואיתי , נחמה מכפר רתמיםי ליאור "חברי המליאה מודים על ההסברים וליווי הסיור ע

  .אסי שלום ועדי פורטוגז מהמדרשה, רם מרוח מדבר
  

  :ח ראש המועצה"דו    .1
      
א  

.  
בסוכות לא היו מספיק מבקרים אשר .  מספר אירועים מטעם המועצה  -חגי תשרי במועצה 

 40בכביש הייתה תנועה ערה של רכבים , לעומת זאת.  שהו באתרי התיירות והלינה במועצה
  .דרך מצפה רמון, לכיוון אילת

      
ב  

.  
ראש המועצה מציין כי לעיתים מגיעים   -רים אשר נוספו לפרוטוקול המליאה "אישור תב

רים "חברי המליאה מתייחסים לתב.   רים לקראת אישור פרוטוקול המליאה"לאישור תב
  .העוקבת בישיבת המליאהרור הפרוטוקול ל בעת איש"הנ

      
  5.9.2010 - מ 20108/' שור פרוטוקול מליאה מסאי    .2

      
  .5.9.2010מיום , 8/2010' מסהפרוטוקול  מאשרת פה אחדמליאת המועצה     
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  :רים"אישור תב    .3

      
  :רים לאישור חברי המליאה"אליעזר בנסעיד הציג התב    
 הסברים נוספים ח"בש סטטוס תבר תבר    

1225 

כביש גישה למוסד חינוכי 
 .₪ 35,000 ומקרן כללית ₪  315,000משרד התחבורה  350,000 שינוי ת השנטיבי

 .₪ 45,000ומקרן כללית ₪  180,000משרד התחבורה  225,000 חדש הסדרת כביש כמהין קדש 1353

1354 

גים לחוות "רכש נל
   משרד הבטחון 22,758 חדש )תאורת בטחון( בודדים

      
      
  .ל"רים הנ"התב דמאשרת פה אחמליאת המועצה     

  
  :ר השנתי"של התב 2' אישור שינוי מס    

 ₪15,943,000   ר שנתי של"אושר תב 27/12/2009מיום  13/2009במליאה 

 ₪8,507,891  ר השנתי"של התב 1בוצע שינוי מספר  2/5/10מיום  4/2010במליאה 

 24,450,891 ₪    1ר שנתי לאחר שינוי "כ תב"הס

       

 ₪100,000   רים בסכום של"אושרו תב 6/6/10מיום  5/2010במליאה 

 ₪0   רים בסכום של "אושרו תב 20/6/10מיום  6/2010במליאה 

 3,720,010 ₪  רים בסכום של"אושרו תב 25/7/10מיום  7/2010במליאה 

 1,204,797 ₪  רים בסכום של "אושרו תב 5/9/10מיום  8/2010במליאה 

 ₪597,758  רים בסכום של"אושרו תב 3/10/10מיום  9/2010במליאה של היום 

 5,622,565 ₪     2כ תוספת לשינוי "סה

       

 30,073,456 ₪    2ר השנתי לאחר שינוי "כ התב"סה

       

       

 על פי  - 2010ר השנתי  של שנת "של התב 2מליאת המועצה מתבקשת לאשר את שינוי 

של  תקופתייםהמשרד הפנים מאשר את השינויים . (ועד היום 5/2010המועצה ממליאת רים שאושרו "התב
  ).ר לאחר החלטה במליאה"ולא כל תב ר השנתי"התבשל 

  
 בסך של 2010ר השנתי של "של התב 2שינוי מספר  את מאשרת פה אחדמליאת המועצה : החלטה

30,073,456  ₪.  
  
   

  :ים המקומייםקריטריונים להקצאת תקציבי הועד    .4
      
לקביעת , מסביר כי בעקבות בקשתו של חבר המליאה יצחק קאודרס ראש המועצה    

 הציעהאשר , פנינו לחברת אורבניקס, קריטריונים לחלוקת תקציבים לועדים המקומיים
  .םמספר מודלים לקביעת
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  :להלן עיקרי ההצעה

        עקרונות המודל המוצעעקרונות המודל המוצעעקרונות המודל המוצעעקרונות המודל המוצע ....1111

  .המודל כולל את כלל יישובי המועצה •

ומבוסס על הסכום ₪ מיליון  5.14 -הסכום הכולל לתקצוב היישובים מסתכם ב •

 .2010שהועבר במסגרת תקציב שנת 

 :כמפורט, חלוקת התקציב בוצעה בשני שלבים •

 

    4444לפי לפי לפי לפי ((((מסך התקציב המועבר מסך התקציב המועבר מסך התקציב המועבר מסך התקציב המועבר     אחוז מסוייםאחוז מסוייםאחוז מסוייםאחוז מסויים    ––––י קריטריונים י קריטריונים י קריטריונים י קריטריונים """"חלוקת תקציב עפחלוקת תקציב עפחלוקת תקציב עפחלוקת תקציב עפ

        ))))אפשרויותאפשרויותאפשרויותאפשרויות

בהתאם (רים ביישובים ר למגו"י יחס המ"עפ מהסכום חולקאחוז מסויים  •

  ). לרישומי גביית הארנונה במחלקת הגביה

י "עפ(י יחס מספר הנפשות ביישובים "עפ מהסכום חולק אחוז מסויים •

  ). נתוני משרד הפנים

) 0-18גילאי (י יחס מספר הילדים "עפ מהסכום חולק אחוז מסויים •

  ).משרד הפניםי נתוני "עפ(ביישובים 

+)  65גיל (י יחס מספר הפנסיונרים "סכום חולק עפהמ אחוז מסויים •

 ). משרד הפניםי נתוני "עפ(ביישובים 

באופן שווה בין יישובים בהם מתבצעת  מהסכום חולק אחוז מסויים •

 .גבייה מרוכזת

באופן שווה בין יישובים שגובים מיסי ועד  מהסכום חולק אחוז מסויים •

 . מקומי

בים בהם שיעור מהסכום חולקו באופן שווה בין יישו אחוז מסויים •

 . 90% - הגבייה גבוה מ

לישובים קטנים  )כמוסבר להלן(ניתן תקציב מיוחד  - 4,3,2 ת יובאפשרו •

 . נפש 200 -מ

 

        התקציבהתקציבהתקציבהתקציב" " " " צביעתצביעתצביעתצביעת"""" ....2222

י "של חלק מהתקציב לשירותים אשר הוגדרו ע" צביעה"המודל המוצע מביא בחשבון 
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  :המועצה וזאת על מנת להבטיח הפניית התקציב לייעודו

י מספר המקלטים "עפ, למקלט₪  1,000סכום שנתי בסך של  –לטים אחזקת מק •

 . בכל יישוב

 . ליישוב₪  15,000סכום שנתי קבוע של  –אחזקת מתקני שעשועים  •

תושבים ו  200עבור ישובים מעל ל ₪  30,000סכום שנתי של  –תאורת רחובות  •

 .תושבים 200לישובים מתחת ל ₪  20,000

תושבים ו  200עבור ישובים מעל ל ₪  20,000ל סכום  שנתי ש –גינון ונוי  •

 .תושבים 200לישובים מתחת ל ₪  15,000

  

שירותים מוניציפאליים להינו תקציב , )"צבוע"ב הבניכוי התקצי(, יתרת התקציב

  . בהתאם לסדרי העדיפויות של כל יישוב

        לחלוקת התקציבלחלוקת התקציבלחלוקת התקציבלחלוקת התקציב    אמות מידהאמות מידהאמות מידהאמות מידה ....3333

  :אפשרויות שונות 4להלן 

 .המליאה צריכה להחליט על האפשרות העדיפה •

שב התקציב וחי, 2011ולקראת גיבוש תקציב  אמות המידהלאחר ההחלטה על  •

  . לי של כל יישוב ויישובהמוניציפ

  מידה לתקציבי הועדים:  לאמות ריכוז ארבע אפשרויות 

    

 2אפשרות  % 1אפשרות  %  

כ תקציב "סה
 ₪5,140,000    ₪5,140,000    לחלוקה 

 1,294,800 ₪ 25.20% 1,927,500 ₪ 37.50% מטרים מגורים

 1,644,800 ₪ 32.00% 1,464,900 ₪ 28.50% מספר נפשות

 771,000 ₪ 15.00% 514,000 ₪ 10.00% מספר ילדים

 514,000 ₪ 10.00% 514,000 ₪ 10.00% מספר פנסיונרים

 257,000 ₪ 5.00% 488,300 ₪ 9.50% גבייה מרוכזת

 102,800 ₪ 2.00% 102,800 ₪ 2.00% מס ועד גביית

 205,600 ₪ 4.00% 128,500 ₪ 2.50% 90% אחוז גבייה מעל

 199ישוב קטן עד 
 350,000 ₪ 6.80% ₪0    נפש

כ תקציב "סה
 ₪5,140,000  100.00% ₪5,140,000  100.00% לחלוקה 
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  4אפשרות  % 3אפשרות  %  

     ₪5,140,000    ₪5,140,000 

 1,808,800 ₪ 35.20% 1,243,400 ₪ 24.20% טרים מגוריםמ

 2,210,200 ₪ 43.00% 1,799,000 ₪ 35.00% מספר נפשות

 ₪0  0.00% 616,800 ₪ 12.00% מספר ילדים

 ₪0  0.00% 488,300 ₪ 9.50% מספר פנסיונרים

 257,000 ₪ 5.00% 257,000 ₪ 5.00% גבייה מרוכזת

 257,000 ₪ 5.00% 287,840 ₪ 5.60% גביית מס ועד

אחוז גבייה מעל 
90% 1.90% ₪ 97,660 5.00% ₪ 257,000 

 199ישוב קטן עד 
 350,000 ₪ 6.80% 350,000 ₪ 6.80% נפש

כ תקציב "סה
 ₪5,140,000  100.00% ₪5,140,000  100.00% לחלוקה 

  
  

  :ל"לטבלה הנ הסברים 
  

  :כמותיים אמות מידה. #
מבני לצרכים המוניציפליים התלויים בשטח  יש משקל יחסי: מבני מגוריםשטח   .א

  .במגורים הקיימים בישוה

 .התקציב בהכרח תלוי במספר הנפשות שבישוב: נפשות  .ב

) ישובים צעירים(לתת משקל למספר הילדים החיים ביישוב  הכוונה: ילדים ופנסיונרים  .ג
 ).בעיקר בישובים ותיקים(ומצד שני הפנסיונרים 

  
  :לעידוד הגבייה אמות מידה.  #
  .10%עד  6%גבייה מרוכזת על ידי הועד חוסכת הוצאות גבייה של . א
עידוד בשעור מסויים לתקציב יקבלו , לתקציב הועד המקומי מס ועד היישובים הגובים . ב

  הועד   המקומי
ים עור מסויבש עידודלשל הארנונה יהיו זכאים  90% -ישובים בהם המועצה גובה מעל ל. ג
.  
  
  :ישובים קטנים.  #

 199עד  100לישוב של ו₪   100,000של  תקציב נוסףנפשות יקבל  100 -מוצע שישוב קטן מ
זאת בהנחה שחלק מההוצאות המוניציפאליות ( .₪ 75,000 ינתן תקציב מיוחד שלנפש 

  ).הנפשות מספרליות לאבישוב קטן לא פרופורציונ
  

  מקור הנתונים 

ד של "נתוני ממ(ת התקציב שבידי המועצה בזמן הכנ הזמיניםהנתונים הרשמיים  .1
  .יהיו הבסיס לחישוב תקציבי הועד המקומי, )משרד הפנים ונתוני מחלקת הגבייה
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 .נתונים אלה יהיו תקפים לאורך כל שנת התקציב .2
  

בהתאם ו ,קבע על פי אמות המידהתי, הועדים המקומיים יהשתתפות המועצה בתקציב .3
  .הכולל השנתילי אהמוניציפ התקציב למסגרת

  
  

  .ים דיון וניתנו הבהרות לגבי החלופות השונותהתקי
  

, לתקציבי הועדים המקומיים אמות המידהחלופות לקביעת  4הוצגו בפני חברי המליאה 
  .בשעורי אחוזים שונים

  
מבלי לקבוע איזו חלופה  אמות המידהמציע להצביע על אישור , חבר המליאה ,מוני מונין

  .עדיפה
  

  .לא התקבלהההצעה .    4 –נמנעים ,   5-נגד,   2-בעד  :התקיימה הצבעה
  

הביא הצעתו  ,חבר המליאה, וצבי  טוכטרמן  3הציע הצעתו לאישור חלופה  ראש המועצה
  .2- ו 1לא היו תומכים לחלופת  .4לאישור חלופה 

  
  :התקיימה הצבעה

  
  בעד 9:   3חלופה 
  בעד 3:   4חלופה 

  
  .קומייםלקביעת תקציבי הוועדים המ 3חלופה   לאשר  :הוחלט

  
  
  
  

  :מבקש להחליט על  ראש המועצה

בטרם יתקיים , 3פ חלופה "לקביעת גובה תקציב הועדים ע, תקופה של שנתיים לפחות  .א
  .דיון נוסף

השתתפות המועצה במשמעותיים צרו עיוותים ובמידה ויו" תיקון"לקבוע מנגנון   .ב
 .המקומיים תקציבי הוועדיםב

אם  –לקבוע את התיקונים , מועצה ומזכיר המועצהגזבר ה, להסמיך את ראש המועצה.ג       
 .ולהביאם לאישור המליאה ,ידרשו

  
ופרק זמן של " תיקון"לאשר הצעת ראש המועצה למנגנון  פה אחדהוחלט   :התקיימה הצבעה

  .שנתיים להצעה
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  :של ועד מקומי רביבים 2009ח כספי "אישור דו    .5
  

  .2009ח הכספי של ועד מקומי רביבים לשנת "הדו גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה
  

  .של ועד מקומי רביבים, 2009-ח ל"הדו מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
      
  :ב"אישור נסיעה לארה    .6

  
  .  2010 בחודש נובמבר, ב"שור נסיעתו לארהראש המועצה הביא בקשתו לאי

  
   :מטרת הנסיעה

ופגישות בכנס עם ) ת בצפון אמריקהארגון הקהילות היהודיו( GA-השתתפות בכנס ה •
 .פאלם ספרינג, לאס וגאס, נציגי השותפויות שלנו בדנבר

לגיוס תרומה להקמת , מנהלת קרן מאירהוף, פגישה עם הגברת טרי רובינשטיין •
 .מעונות יום

  .ל לראש המועצה"תקציב נסיעות לחו: מקור מימון
  
  
  
  

  בברכה

                              
  שמואל ריפמן

  ש המועצהרא

  
  שאול לוי:  רשם


