
  

  
  
  

  13/5/2011פרוטוקול מליאת המועצה מיום 
  20116/' מס

  
  ראש המועצה  -  סיגל מורן   :נוכחים

  נציג בית קמה  -  איתי זידנברג  
  נציג דביר  -  יאיר לוין  
  נציג להב  -  ניר זמיר  
  נציג שומריה  -  זבולון כלפה  
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר  
  נציגת חצרים   -  בתיה דויטש  
  ובלנציג ש  -  טובי שור  
  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג  
  נציג נבטים  -  נחמיה שחף  

  
  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול  :נעדרים

    נציג תאשור   -   טל זמיר  
  נציג משמר הנגב  -  סיני פסל  

  
  . מאושר פה אחד– 20115/פרוטוקול     :1לסעיף 

  
  : השקעות  חומר רקע מוועדתיחת חשבון בנק נוסף לניירות ערך מוצגאישור פת   :2לסעיף 

להפרד מפסגות שהראתה ביצועים נמוכים באופן יחסי לשאר ועדת ההשקעות שדנה בנושא החליטה  
כלל  וIDI: שתי החברות החדשות הן. . חברה נוספת לשלוש החברות המנהלות להוסיף החברות ו
  .ולכן נדרש פתיחת החשבון מכיוון שנוספה חברה יש צורך בפתיחת החשבון החדש. פיננסים

  
 ההצעה של בנק לאומי וכן אופי השירות שניתן למועצה מאפשר עבודה , נבחנו שלוש הצעות: ועהנ

  . נוחה ויעילה
  

  .בבנק לאומי חדש  חשבון תחפתי: הצעת החלטה  
  

  ההצעה לפתיחת חשבון בבנק לאומי לטובת פיצול ההשקעות לחברה נוספת התקבלה פה אחד  
  

  .מצורף בקובץ נפרד -דים והשלמת השלבים של התהליך האסטרטגי היע, אישור המליאה של החזון   :3לסעיף 
  

  יעדי המועצה פה אחדאת החזון והמליאה מברכת על החזון שהתגבש ומאשרת את                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

   :ס בגבעות בר"אישור תקציב הקמת ביה   :4לסעיף 
  

  :בית הספר בגבעות בר כולל ארבעה פרויקטים מרכזיים  
 .בני כיתות ומנהלה ופיתוח המתחםמ  .א

 טרמינל אוטובוסים  .ב

 .מגרש ספורט  .ג

  .אולם ספורט  .ד
  

   ₪ 15,967,397על כל מרכיביו הינו , האומדן הכולל להקמת בית הספר החדש בגבעות בר
   .2,212,677 -תעמוד על כ, )בכל הפרויקטים גם יחד(מתקציבה המבוקשת כ  העלות השתתפות המועצה "מתוך סה

  ,  ₪ 600,000- כ של כ"ש להוסיף את מה שאירה מליאת המועצה בעבר מקרנות הרשות בסהלסכום זה י
  . כ היקף ההשקעה" מסה14%-שהם כ ₪ 2,812,677כך שהשתתפות המועצה בפרויקט הקמת בית הספר תעמוד על 

ן שמאמצנו הצליחה המועצה לגייס את רוב רובו של התקציב ממקורות חיצוניים וכמוב, כפי שניתן לראות, כ"בסה
  . בעניין זה ימשיכו גם בעתיד

  . ב טבלא המפרטת את המקורות והשימושים לכל הפרויקטים הקשורים בהקמת בית הספר"מצ
  

  :הצעת ההחלטה 
  מהקרן לעבודות פיתוח לטובת השלמת הפרויקטים  ₪  2,212,677המליאה מאשרת תקציב של  .1

 . רפתפ הפירוט בטבלא המצו"ע, להקמת בית הספר בגבעות בר

המליאה מאשרת לייעד את תקציב מפעל הפיס של הרשות בשלוש שנים הקרובות לטובת הקמת  .2
 .  ₪ 1,700,000 -אולם הספורט בבית הספר בגבעות בר כ

מחליטה מליאת המועצה שתנאי לשימוש משותף במתקני בית הספר עם , בהתאם למדיניות המועצה  .3
כפי שהיה נהוג בבית קמה וכיום , ת המתקניםגבעות בר הוא השתתפותו של הישוב בתקציב הקמ

חלק , כיוון שבית הספר גובל ובחלקו משותף עם פיתוח התשתיות למגרשים בישוב.  בשובל
ר פיתוח המגרשים "בין התב, מההוצאות חולקו בהתאם לחוות  דעתו המקצועית של מהנדס המועצה 

 ה דורשת את השתתפות הישוב מליאת המועצ, בהתאם להצעה המצורפת, בנוסף. לבין בית הספר

בשעות שלא יהיה , בהקמת אולם הספורט שישמש גם את הישוב, מתקציביו במועצה ₪ 400,000-ב
  . כאולם התכנסות ופעילות, בשימוש של בית הספר

תוך פריסת , מליאת המועצה מבקשת לבחון אפשרות לממן את ההשקעות באמצעות הלוואות .4
 להשאיר את קרנות הרשות ללא יתרות שיאפשרו גם פיתוח בכדי לא, ההשקעות על מספר שנים 

  . בישובים
  
  

  .אין מתנגדים,  בעד הצעת ההחלטה 10        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

   :ם "אישור תברי -  5לסעיף 

      

  הערכות למצב חירום-1210ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

   550,000 שותקרנות הר

    

550,000    

   18,000 משרד החינוך

      

18,000    

       331,000 משרד הפנים

       899,000 כ"סה

       24,500 הגדלה משרד הביטחון

   923,500 כ"סה

    

568,000  

      

253,949  

      

 21- התאמת מערכת החינוך למאה ה-1253ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

       412,800 משרד החינוך

       412,800 כ"סה

       24,000 הגדלה משרד החינוך

       436,800 כ"סה

     

 של המועצה שיפוץ ואחזקת מבני ציבור -985ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

   6,001,884 קרנות הרשות

  

5,501,884    

הכנסות בעד עתודות 
   27,500 לטובת משלמים

      

26,273    

       6,029,384 כ"סה

       375,000 הגדלה משרד הרווחה

   6,404,384 כ"סה

  

5,528,157  

   

3,595,353  

     

  הקמת מוקד בטחוני מוניציפאלי במועצה-1023ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

   212,000 משרד הפנים

    

212,000    

   65,000 משרד החינוך

      

65,000    

   160,000 משרד הביטחון

    

160,000    

   300,000 קרנות הרשות

    

300,000    

       737,000 כ"סה

       69,368 הגדלה משרד הביטחון

   806,368 כ"סה

    

737,000  

      

435,342  

 

 

 

     



  

 

  גני ילדים בשומריה1218ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

הכנסות בעד עתודות 
      -                354,158 לטובת משלמים

       354,158 כ"סה

הפחתה הכנסות בעד 
עתודות לטובת 

       354,158- משלמים

     ח תקציב פיתוח"ע 354,158 הגדלה קרנות הרשות

    -                354,158 כ"סה

      

354,158  

      

  תקציב פיתוח שומריה-1119ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

   1,313,213 קרנות הרשות

  

1,136,362    

הכנסות בעד עתודות 
   288,924 לטובת משלמים

      

86,582    

       1,602,137 כ"סה

       354,158- הפחתה קרנות הרשות

   1,247,979 כ"סה

  

1,222,944  

      

786,126  

      

  בניית תא ט בדודאים-1213ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

   5,530,000 קרנות הרשות

  

5,150,000    

       5,530,000 כ"סה

הגדלה קרן איכות 
       1,000,000 הסביבה

   6,530,000 כ"סה

  

5,150,000  

   

6,054,656  

     

 ס בשומריה"ס בביה" ביהכנ-1094ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

       1,000,000 מוסדות ותרומות

   1,967,000 מ"משרד רוה

  

1,671,950    

       2,967,000 כ"סה

הפחתה מוסדות 
 1,000,000- ותרומות

תרומה הועברה להקמת 
     ס המרכזי בשומריה"ביהכנ

   1,967,000 כ"סה

  

1,671,950  

   

1,730,373  

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  

 

 

  הקמת בית הכנסת בשומריה-1243ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

       1,750,000 משרד השיכון

       1,750,000 כ"סה

הגדלה מוסדות 
   962,785 ותרומות

    

962,785    

   2,712,785 כ"סה

    

962,785                -    

     

 ס בגבעות בר" ביה- 1247ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

       200,000 קרנות הרשות

חלף (מפעל הפיס 
       4,091,600 )משרד החינוך

       4,291,600 כ"סה

 1,580,000 הגדלה קרנות הרשות

כ "השלמה הנדרשת לסה
     עלויות

     5,871,600 כ"סה

      

179,036  

     

  מרכז ספורט גבעות בר1256ר "תב
סות עד הכנ

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :ר חדש"תב

       640,000 קרנות הרשות

       640,000 כ"סה

     

 ס בגבעות בר" מסוף לתמידים ביה- 1248ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

       1,400,000 משרד התחבורה

       600,000 שותקרנות הר

       2,000,000 כ"סה

     992ר "ח תב"יושלם ע 600,000- הפחתה קרנות הרשות

       1,400,000 כ"סה

  
  

  התברים אושרו פה אחד             
  
  

  : רשמה                  
           הדרה גורפינקל                


