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 2022מאי,  31
 א' סיון, תשפ"ב 

 
 7/2022מן המניין מס' שלא  פרוטוקול ישיבת מועצה 

 2022 במאי 24, תשפ״ב איירב ג"כ, שלישי  ביום שהתקיימה
   

 נכחו:
 ראש המועצה   - גב' סיגל שאלתיאל הלוי

 , נציג התעשייניםחבר מועצה - מר יעקב פרידמן 
 חבר מועצה, נציג משרד הכלכלה  - ויסאם סולימאן מר 

 , נציג התעשייניםחבר מועצה - מר רונן גואטה
 חבר מועצה, נציג משרד הבריאות - מר גיא אקרט 

   
 

 נעדרו:
  

 סמיע -כסרא, ראש מועצת חבר מועצה - מר יאסר גדבאן 
 ג'ת-חבר מועצה, ראש מועצת ינוח - מר מודי סעד

 , ראש מועצת מעלה יוסףחבר מועצה - מר שמעון גואטה
 חבר מועצה, נציג התעשיינים - מר ציון בן גיגי

 
 משתתפים:

  

 מנכ"ל המועצה  - יוחאי עזרא מר 
 גזבר המועצה - מר ג'והר חלבי 

 המועצהיועמ"ש  - עו"ד ליאור אוחנה 
 גזבר   ומנהלת לשכת מנכ"ל  - ספיר דרעי 

 
  סדר היום:

 
 .  2022להצעת התקציב לשנת  1שינוי מס'  .1

 

 ****** הישיבה מוקלטת ****** 
 
 

 :  2022להצעת התקציב לשנת  1שינוי מס'  .1
 ג'והר חלבי, גזבר המועצה:

 . שינוי בהכנסות:2022להצעת לשנת  1לפניכם תיקון מס' 
במסגרת התקציב המקורי שאישרנו לשנת    .והאוצר  הפנים  יממשרד אושרה ע"י    2022התקציב לשנת  הצעת  

בהתבסס על  ₪    800,000  סך  גינון  אושר בסעיף תחזוקת ה   2022, במסגרת התקציב המאושר לשנת  2022
שצפינו  היו הרבה יותר נמוכות ממה  המכרז  תוצאות  הוצאות שלא התקיים בסיכומו של דבר, שכן,  צפי  

 .  דבר שנתן למועצה אפשרות תמרון באומדן
כידוע לכם השנה ולכשהסבסוד של המשרד לפיתוח הנגב הסתיים )אחר שלוש שנים הראשונות(  בנוסף,  

 ה תפן.  ק קבענו תערפים חדשים נשוא השכירות בקלי
עזבו את קליה. לאור האמור, התכנסו הנהלת המועצה והוחלט  ש  עם ביצוע השינוי היה מס' רב של שוכרים 

 על קביעת תעריפים נמוכים במטרה לעודד שוכרים חדשים. 
 .  אלש"ח 100 ה תקטן בכ'קת דמי שכירות, ההכנסה הצפויה מקליהקטנעל כן וכתוצאה מ

יב הכנסה נוספת  עוד יצוין, בכוונת המועצה להסדיר את נושא החניות בשטחיים הציבורים דבר שאמור להנ 
 אלש"ח .   80 בסך כ 
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 מלש"ח.   17,780 בכפוף לאמור לעיל הצעת התקציב בחלק ההכנסות תסתכם בסך 
 

  ראש המועצה: ,סיגל שאלתיאל הלוי
במחירים בקליקה בדיעבד הייתה חכמה, בסופו של דבר סגרנו עם חברת בת של ווסטרן דיגיטל    ההורדה 

גם בנושא המע"מ יש לנו בשורה  משרדים, זה נותן לנו בוסט מאוד רציני לקליקה.    7שהם לוקחים שם  
 שאתן לג'והר לבשר.  

 
   ג'והר חלבי, גזבר המועצה:

קליקה כחלק מרשות מקומית היא מלכ"ר ולא מזדכה על מע"מ, לאחר פגישה עם מנהל המחוז של מע"מ  
 .  בקיזוז מע"מ תשומות על  דמי השכירות שהמועצה משלמת למשכיר  םבינתייעכו, הכירו לנו 

מקווים  שיכירו לנו בהוצאות החשמל ניקיון וכו'  בשבוע האחרון שיגרתי מכתב נוסף למנהל המע"מ בעכו  
 לתשובה חיובית. 

  
 רונן גואטה, חבר המועצה:

, אלה ההתאמות  מדויקותראיתי שהיו הרבה שינויים בסעיפי השכר, אני מניח שההערכות לתקציב לא היו   
 למצב בפועל?  

 
 ג'והר חלבי, גזבר המועצה:

 השכר וכן תוספת כוח אדם , כפי שאפרט:   יפ עיסבאכן נעשו התאמות ושינויים  
 

 שינויים בסעיפי ההוצאות:  
וכתוצאה מתוצאות המכרז החדש הסעיף    הציבורי  בגינון  תחזקה  הוצאות  סעיף,  לעיל  בפתיח  שהבהרתי  כפי

   ₪    360,000הוקטן בסך 
א.ש"ח.   20בנוסף, סעיף הביטוח ולאור השינויים בשוק הביטוח ולצרכים של הרשות, סעיף זה הוגדל בסך 

א.ש"ח. בכוונת המועצה למקסם את פינוי הבוצה    82כמו כן, סעיף הוצאות פינוי הבוצה הוגדל בסך כ'  
 צב של פינויי שוטף.  מהברכות להגיע למ

 
  סיגל שאלתיאל הלוי, ראש המועצה:

אנחנו עדיין מנסים לפנות את  הפסולת של העבר וליישר קו, אנחנו מאמינים ששנה הבאה נצליח ליישר  
 קו.  

 
 ג'והר חלבי, גזבר המועצה:

 
, הן בהתאמת עלויות ו/או התאמות בין המחלקות כך לדוגמא  יתר התיקונים התבצעו בעיקר בסעיפי השכר

גזבר. ספיר תהפוך למזכירת מנכ"ל משרה מלאה.    50%  -ומשרה מזכירת מנכ"ל    50%ספיר כיום משמשת  
 בנוסף, תוקצבו שתיים וחצי משרות חדשות כלהלן:  

 מזכירת גזבר.    25%ועוד    75%ות יתווסף עובד/ת שייתן לשרותי הגבייה והנהלת חשבונות ב'  רלמחלקת הגזב
לביצוע פיקוח ואכיפה בנושא.    50%בנוסף, ולאור הרחבת שירות החניה קיים צורך בגיוס עובד נוסף בשיעור  

ה ולאור הפרויקט הניצבים בפנינו הן המבנה הרב תכליתי והן פיתוח התב"ע החדש  ס כנ"ל מחלקת ההנד
 מחלקת ההנדסה "מנהל פרוייקטים" הנדסאי.   ובתקווה שלקוו הביוב ימצא פתרון, תוקצבה משרה נוסף ל

 
  סיגל שאלתיאל הלוי, ראש המועצה:

תתחיל   ואוטוטו  הקרוב  בזמן  כלכלית  חברה  נקים  לא  ואנחנו  שהיות  גם  בחשבון  לקחת  צריכים  אנחנו 
משרות נוספות. אנחנו  העבודה של המועצה מול רמ"י על התב"ע ויתווסף לנו שם המון ניהול כספי, גביה ו

 בחרנו לנכון מעכשיו להיערך לבאות כדי שברגע שזה יגיע אנחנו נהיה מוכנים וערוכים מבחינת כ"א.  
 

   ג'והר חלבי, גזבר המועצה:
 ההסבר של סיגל חל גם על מחלקת ההנדסה, אנחנו רוצים לגייס פה הנדסאי שיהיה אחראי פרוייקטים. 
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  :סיגל שאלתיאל הלוי,  ראש המועצה

 דת על הרבה מאוד דברים.  בכרגע באגף ההנדסה יש רק את מהנדסת המועצה שעו
 
 

 ג'והר חלבי, גזבר המועצה:
 . , הפעילות קטנה בגלל תקציב הגינוןהגדלה אלש"ח 230בסה"כ השכר השתנה ביחס לתקציב המקורי ב 

 
 :המועצה חבר, גואטה רונן

 איך הגעתם למצב שההערכה של מכרז הגינון הייתה כל כך גבוה?  
 

 ג'והר חלבי, גזבר המועצה:
כנראה שהקבלן הצליח להציע מחיר טוב כי הוא    נעשה חישוב עלויות צפויות לפי תקן כ"א שנדרש מהקבלן. 

 כבר מרושת בעבודות באזור תפן. 
 . נמוך יותר בקצתהיועץ נתן לנו אומדן  

 
רה היא החברה שנתנה לנו שירותים גם לפני כן, הם  חהחברה שנב  שאלתיאל הלוי, ראש המועצה:סיגל  

מספקים כאן שירותים לכמה חברות בשטח המועצה וכוח האדם שלהם גם ככה נמצאים בשטח המועצה,  
 כנראה שמשתלם להם לתת את המחיר הנמוך.  

 
 :  החלטה

 א.ש"ח.  17,780המסתכמת בסך   2022להצעת התקציב לשנת   1שינוי מס'  חברי המועצה מאשרים פה את
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ________________      __________________ 
            
    יוחאי עזרא      סיגל שאלתיאל הלוי  
   המועצה מנכ"ל       ראש המועצה  


