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  פרוטוקול

  31.12.09ועצה מיום מישיבת מליאת מ

   0912/' מס
  

  :2010תקציב לשנת 
שהוצגה ואושרה התוכנית . המוגש הוכן בהתאם לתוכנית העבודה שגובשה על ידי מנהלי האגפים והמחלקותהתקציב 

  . אותו אנו מאשרים היוםלתקציבתורגמה על ידי המליאה 
  

  .להגדלת הכנסות, נה תחת הנחות עבודה שמרניות אך הוצבו יעדים למחלקות הגבייה ולדודאיםהתקציב נב
 כולל בתוכו 2010תקציב . השוואה לשנים קודמותהכולל חלוקה למחלקות ו לי סוקרת במצגת את עיקרי התקציב נטע

  .₪ אלפי 2,071 - בסך של2009הכנסה מקרן כללית על חשבון עודף חוזר לשנת 
  .₪ אלף 500יתרת עודפים צבורים בסך של כמו כן 

  . התקציב הריאלי חייב לנטרל את היטל ההטמנה שכן המועצה בנושא זה משמשת כצינור–הערה לעניין דודאים 
  

  על פי עדכון התקציב: 2009יעוד העודפים משנת 
  . מיליון2 -כ 2010איזון התקציב של  .1
 . מיליון-קרן לעבודות פיתוח כ .2

 .2010ת רזרבה תקציבית לשנ .3

  
במידה ולא יהיה שימוש בתקציב הוא .  הרזרבה התקציבית מיועדת לקבלת החלטות של המליאה במהלך שנת העבודה

  .יועבר בסוף השנה לקרן לעבודות פיתוח
  

  .ח" ש3,071,308 במתכונת המוצעת בסך כולל של 2009יעוד העודפים משנת תחזית אישור : הצעת החלטה
  

  .מתנגדים אין אושרה פה אחד ההצעה
  

  :קרנות הרשות
  : קרן לעבודות פיתוח. 1

  11,982,631    2009אישור תקציב מעודכן הכנסות 
  6,094,559    2009אישור תקציב מעודכן הוצאות 

  9,688,072    2010אישור תקציב הכנסות 
  5,511,513    2010אישור תקציב הוצאות 

  
   :קרן לאיכות הסביבה. 2

  5,375,159    2009אישור תקציב מעודכן הכנסות 
  2,500,985    2009אישור תקציב מעודכן הוצאות 

  5,563,104    2010אישור תקציב הכנסות 
  2,619,456    2010אישור תקציב הוצאות 

  
  ₪_ 126,296,911___ הוא 2010כ תקציב המועצה לשנת "סה

  התקציב אושר פה אחד אין מתנגדים
  

  :תקציבי פיתוח לישובים
באותו היקף של תקציבי הפיתוח שחולקו  בשנת ,  תקציבי פיתוח לישובים כבר בתחילת השנהלחשב ולחלקההצעה היא 

  ₪  3,630,000בהיקף של  .2009
  .₪  3,630,000חלוקת תקציבי הפיתוח לישובים במתכונת המוצעת בסך כולל של : הצעת החלטה

  
  . אין מתנגדיםאושרה פה אחד ההצעה
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  :2010לשנת תבחינים לתמיכות 
 )לא קרן בני שמעון שהיא קרן רשותית(  לגבי התמיכה שיכולה המועצה לתת לגופים פרטיים הכללים: הסבר כללי

  .מתכנסת וועדת תמיכות שמאשרת תמיכה בגופים פרטייםבמליאה  התבחינים לאחר אישור. ל"מוגדרים בחוזר מנכ
  

תמיכה  בסעיף הלמעטשאושרו על ידי המליאה בשנה שעברה בתבחינים לתמיכות  אין שינויים מהותיים –נועה מציגה 
  .)המתנהל כעמותהלמוד תורה זאת בכדי לתת מענה לבית הספר ת( להכרה לשתי שנים שם הורדו השנים, בתי ספרל
  

 מיום 2010הוצג לחברי המליאה פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית בנושא הצעת תבחינים לתמיכות לשנת 
17.06.09  .  

  
 יתקיים דיון במליאת המועצה 2010 של מחצית הראשונה ב.  התבחינים השנה יאושרו כמו שהם):טובי (החלטה הצעה

  .לגבי מדיניות התמיכות של המועצה
  

בכפוף להערה  2010הצעת ההחלטה לאישור התבחינים והתמיכות לשנת מליאת המועצה מאשרת פה אחד את 
  .אין מתנגדים

  
  : ים לאישור המליאה "תבר

 

   

  תקציב פיתוח בית קמה- 1111ר "תב
     :מאושר עד כה

   258,385 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   1,013,584 קרנות הרשות

   1,271,969  כ"סה

  היטלי השבחה וחלף היטלים30%בגין החזר  28,481 הגדלה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 28,492 הגדלה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 3,166 גדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמיםה

 2010פיתוח .חלוקת ת 305,641 הגדלה קרנות הרשות

   33,960 הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   1,671,709 כ"סה

 

   

  תקציב פיתוח ברוש- 1131ר "תב
     :מאושר עד כה

   939,257 קרנות הרשות

   267,023 כנסות בעד עתודות לטובת משלמיםה

   1,206,280 כ"סה

  היטלי השבחה וחלף היטלים30%בגין החזר  9,394 הגדלה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 1,021- הקטנה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 113- הקטנה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

 2010פיתוח .חלוקת ת 211,605 ותהגדלה קרנות הרש

 2010פיתוח .חלוקת ת 23,512 הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   1,449,656 כ"סה

 

 

 

 

 

 

 
         



 

  תקציב פיתוח גבעות בר- 1120ר "תב
     :מאושר עד כה

   590,441 קרנות הרשות

   62,103 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   179,500 ומותמוסדות ותר

   26,000 משרד החינוך

   858,044 כ"סה

  היטלי השבחה וחלף היטלים30%בגין החזר  5,326 הגדלה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 1,567- הקטנה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 174- הקטנה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

 2010פיתוח .חלוקת ת 190,595 הגדלה קרנות הרשות

 2010פיתוח .חלוקת ת 21,177 הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   1,073,402 כ"סה

   

  תקציב פיתוח דביר- 1112ר "תב
     :מאושר עד כה

   1,289,928 קרנות הרשות

   353,456 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   390,813 השתתפות בעלים

   2,034,197 כ"סה

  היטלי השבחה וחלף היטלים30%בגין החזר  3,147 הגדלה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 2,092- הקטנה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 232- הקטנה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

 2010פיתוח .חלוקת ת 232,779 הגדלה קרנות הרשות

 2010פיתוח .חלוקת ת 25,864 עד עתודות לטובת משלמיםהגדלה הכנסות ב

   2,293,662 כ"סה

   

  תקציב פיתוח חצרים- 1115ר "תב
     :מאושר עד כה

   3,068,867 קרנות הרשות

   676,126 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   3,744,993 כ"סה

  וחלף היטלים היטלי השבחה30%בגין החזר  15,929 הגדלה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 4,852- הקטנה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 539- הקטנה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

 2010פיתוח .חלוקת ת 454,348 הגדלה קרנות הרשות

 2010פיתוח .חלוקת ת 50,483 הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   4,260,362  כ"סה

   

  תקציב פיתוח כרמים- 1117ר "תב
     :מאושר עד כה

   651,731 קרנות הרשות

   220,359 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   100,000 משרד החקלאות

   42,104 מוסדות ותרומות

   1,014,194 כ"סה

  היטלי השבחה וחלף היטלים30%בגין החזר  10,978 הגדלה קרנות הרשות

 רכישת ציוד ביטחון 17,084 דלה משרד החינוךהג

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 603- הקטנה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 67- הקטנה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

 2010פיתוח .חלוקת ת 178,086 הגדלה קרנות הרשות

 2010פיתוח .חלוקת ת 19,787 הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   1,239,459 כ"סה

   



 

  תקציב פיתוח להב- 1113ר "תב
     :מאושר עד כה

   1,214,918 קרנות הרשות

   363,256 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   13,573 משרד החינוך

   1,591,747 כ"סה

  היטלי השבחה וחלף היטלים30%בגין החזר  17,674 הגדלה קרנות הרשות

 1067ר "יתרת סגירה בתב 4,812 ה קרנות הרשותהגדל

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 2,299- הקטנה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 255- הקטנה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

 2010פיתוח .חלוקת ת 249,397 הגדלה קרנות הרשות

 2010פיתוח .ת תחלוק 27,711 הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   1,888,786 כ"סה

   

  תקציב פיתוח משמר הנגב- 1116ר "תב
     :מאושר עד כה

   1,587,805 קרנות הרשות

   436,610 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   13,573 משרד החינוך

   2,037,988 כ"סה

 טלים היטלי השבחה וחלף הי30%בגין החזר  62,048 הגדלה קרנות הרשות

 1066ר "יתרת סגירה בתב 15,645 הגדלה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 3,133- הקטנה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 348- הקטנה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

 2010פיתוח .חלוקת ת 316,293 הגדלה קרנות הרשות

 2010פיתוח .חלוקת ת 35,144 הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   2,463,637 כ"סה

   

  תקציב פיתוח נבטים- 1118ר "תב
     :מאושר עד כה

   1,133,306 קרנות הרשות

   636,114 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   1,769,420 כ"סה

  היטלי השבחה וחלף היטלים30%בגין החזר  10,851 הגדלה קרנות הרשות

 951ר "יתרת סגירה בתב 11,880 הגדלה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 3,674- הקטנה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 408- הקטנה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

 2010פיתוח .חלוקת ת 359,755 הגדלה קרנות הרשות

 2010פיתוח .חלוקת ת 39,973 הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   2,187,797 כ"סה

 

  תקציב פיתוח שובל- 1114ר "תב
     :מאושר עד כה

   1,000,623 קרנות הרשות

   443,259 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   100,000 משרד החקלאות

   1,543,882 כ"סה

 ים היטלי השבחה וחלף היטל30%בגין החזר  3,393 הגדלה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 3,234- הקטנה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 359- הקטנה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

 2010פיתוח .חלוקת ת 324,389 הגדלה קרנות הרשות

 2010פיתוח .חלוקת ת 36,043 הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   1,904,115  כ"סה

 



 

  תקציב פיתוח תדהר- 1133ר "תב
     :מאושר עד כה

   442,177 קרנות הרשות

   291,579 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   733,756 כ"סה

  היטלי השבחה וחלף היטלים30%בגין החזר  27,696 הגדלה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 971- הקטנה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 108- עתודות לטובת משלמיםהקטנה הכנסות בעד 

 2010פיתוח .חלוקת ת 207,628 הגדלה קרנות הרשות

 2010פיתוח .חלוקת ת 23,070 הקטנה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   991,071 כ"סה

 

  תקציב פיתוח תאשור- 1132ר "תב
     :מאושר עד כה

   406,648 קרנות הרשות

   251,656 ת בעד עתודות לטובת משלמיםהכנסו

   46,720 מוסדות ותרומות

   705,024 כ"סה

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 1,340- הקטנה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 149- הקטנה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

 2010פיתוח .חלוקת ת 237,171 הגדלה קרנות הרשות

 2010פיתוח .חלוקת ת 26,352 בעד עתודות לטובת משלמיםהגדלה הכנסות 

   967,059 כ"סה

 

  תקציב פיתוח שומריה- 1119ר "תב
     :מאושר עד כה

   319,517  קרנות הרשות

   40,668 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   360,185 כ"סה

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 3,706- הקטנה קרנות הרשות

 2009פיתוח .תיקון חלוקת ת 412- הכנסות בעד עתודות לטובת משלמיםהקטנה 

 2010פיתוח .חלוקת ת 362,312 הגדלה קרנות הרשות

 2010פיתוח .חלוקת ת 40,257 הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   758,636 כ"סה

 

  פיתוח שטח למפעלי מיחזור- 1016ר "תב
     :מאושר עד כה

   2,500,000 קרנות הרשות

   2,500,000 כ"סה

 קרן איכות הסביבה 180,000 הגדלה קרנות הרשות

   2,680,000 כ"סה

 

  תכנון מפורט נחל גרר1206ר "תב
     :מאושר עד כה

   50,400 משרד החקלאות

   75,600 קרנות הרשות

   126,000 כ"סה

 קרן איכות הסביבה 100,000 הגדלה קרנות הרשות

   226,000 כ"סה

 
 
 
 
 



 

  מרכיבי ביטחון בשומריה- 1038ר "תב
     :מאושר עד כה

   1,065,000 משרד הביטחון

   15,000 משרד הפנים

   1,080,000 כ"סה

 תקצוב שלא בכפוף להרשאה תקציבית 1,065,000- הקטנה משרד הביטחון

   229,000 הגדלה משרד השיכון

   244,000 כ"סה

 

 2010חשוב  מ- 1221ר "תב
     :ר חדש"תב

   200,000 הגדלה קרנות הרשות

   200,000 כ"סה

 

  אחזקה שוטפת דודאים- 1046ר "תב
     :מאושר עד כה

   1,157,774 קרנות הרשות

   1,157,774 כ"סה

 קרן איכות הסביבה 439,456 הגדלה קרנות הרשות

   1,597,230 כ"סה

 

 גין חכירת קרקע תשלום למינהל ב- 1017ר "תב
     :מאושר עד כה

   2,000,000 קרנות הרשות

   2,000,000 כ"סה

 קרן איכות הסביבה 300,000 הגדלה קרנות הרשות

   2,300,000 כ"סה

 

  תשלום למינהל אתר פסולת יבשה- 1222ר "תב
     :ר חדש"תב

 קרן איכות הסביבה 600,000  הגדלה קרנות הרשות

   600,000 כ"סה

 

  שיפוץ ואחזקת מבני ציבור של המועצה- 985ר "תב
     :מאושר עד כה

   5,080,300 קרנות הרשות

   27,500 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   5,107,800 כ"סה

 28,416- הקטנה קרנות הרשות

ס "העברה לטובת השלמת פרויקט אסבסט בביה
 מבואות הנגב

 50,000- הקטנה קרנות הרשות

ר חדש שדרוג מועדונים "ברה לטובת תבהע
 לקשישים

   500,000 הגדלה קרנות הרשות

   5,529,384 כ"סה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  קידום פיתוח מגרשים בשומריה- 872ר "תב
     :מאושר עד כה

   220,940 מוסדות ותרומות

   500,000 משרד השיכון

   349,000 קרנות הרשות

   19,000 משרד הפנים

   1,700,000 ות בעליםהשתתפ

   2,788,940 כ"סה

   800,000 הגדלה משרד השיכון

   3,588,940 כ"סה

 

 2009 מיחזור מלוות 1216ר "תב
     :ר חדש"תב

   3,698,823 מלוות מבנקים ומוסדות אחרים

   3,698,823 כ"סה

     :הערה

מובא .  4.000.000₪ בסכום של 8/09הובא לאישור מליאה 
     לתיקוןכעת 

 

  מתקן טיהור שפכים בשומריה- 1036ר "תב
     )מליאה בלבד: (מאושר עד כה

   8,200,000 משרד השיכון

   2,900,000 מלוות מבנקים ומוסדות אחרים

   11,100,000 כ"סה

   3,700,000- הקטנה משרד השיכון

   2,900,000- הקטנה מלוות מבנקים ומוסדות אחרים

   4,500,000 כ"סה

      :הערה

שינוי -י משרד הפנים"לא אושר ע. 8/09הובא לאישור מליאה 
     מובא לתיקון. לא תחת הרשאות תקציביות

 

  מרכיבי ביטחון בגבעות בר- 1021ר "תב
     :מאושר עד כה

   120,000 משרד הביטחון

   120,000 כ "סה

   400,000 הגדלה משרד השיכון

   520,000 כ "סה

 

  תכנון ביוב ביחדיו- 859ר "תב
     :מאושר עד כה

   12,500,000 מלוות מבנקים ומוסדות אחרים

   2,500,000 )מענק תגבור(מוסדות ותרומות 

   15,000,000 כ"סה

  לאיזון 134העברה מקרן ביוב מוקד מיון  955,021  קרן ביוב-הגדלה 

   15,955,021 כ"סה

 

 דון נוער בנבטים הקמת מוע- 995ר "תב
     :מאושר עד כה

   1,519,380 מפעל הפיס

   1,519,380 כ"סה

 82,675 הגדלה קרנות הרשות

 שיפוץ מועדון -987ר "העברת יתרת סגירה תב
 קשישים בנבטים

  מרחק ומזגנים-תוספות מאושרות 136,292 הגדלה מפעל הפיס

   1,738,347 כ"סה

 



 

  הרחבה בדביר- 1020ר "תב
     :אושר עד כהמ

   8,000,000 השתתפות בעלים

   85,361 קרנות הרשות

   8,085,361 כ"סה

   4,000,000- הקטנה השתתפות בעלים

   4,085,361 כ"סה

 

  שדרוג המועדונים לקשישים- 1223ר "תב
     :ר חדש"תב

 הביטוח הלאומי 200,000 מוסדות ותרומות

   50,000 קרנות הרשות

   250,000 כ"סה

 

  ניהול הרחבות- 1015ר "תב
     :מאושר עד כה

   1,162,612 קרנות הרשות

   1,162,612 כ"סה

 עבור פרויקטור ויעוץ בגבעות בר 30,000 הגדלה החטיבה להתיישבות

   100,000 הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

   1,292,612 כ"סה

 

  היערכות למצב חירום- 1210ר "תב
     :ושר עד כהמא

   150,000 קרנות הרשות

   150,000 כ"סה

   400,000 הגדלה קרנות הרשות

   550,000  כ"סה

 

  בניית תא ט בדודאים1213ר "תב
     :מאושר עד כה

   150,000 קרנות הרשות

   150,000 כ"סה

 קרן איכות הסביבה 1,000,000 הגדלה קרנות הרשות

   1,150,000 כ"סה

 

  אחזקת כבישים ומדרכות- 1224ר "בת
     :ר חדש"תב

   500,000 קרנות הרשות

   500,000 כ"סה

 

  ביוב בדביר1048ר "תב
     :מאושר עד כה

   5,055,000 מלוות מבנקים

   5,055,000 כ"סה

 1,400,000- הקטנה מלוות מבנקים

לא נשלח , 10/09הובא לאישור מליאה 
 המסמך שנתקבל -ן כעתהפנים ומובא לתיקו.למ

 אינו אשור הקצבה

   3,655,000 כ"סה

 
 
 
 
 



 

 

 במשמר הנגב)  מגרשים40( הרחבה 1040ר "תב
     :מאושר עד כה

   450,000 משרד השיכון

   385,424 השתתפות בעלית

   835,424 כ"סה

   196,800 הגדלה משרד השיכון

   1,032,224 כ"סה

 

 י ביחדיו מבנה רב תכלית1225ר "תב
     :ר חדש"תב

   600,000 משרד השיכון

   600,000 כ"סה

  
   .על ידי נטע לימוצגים השינויים 

  : יעשה בדרך הבאה2010ר למליאה בשנת "הבאת תב :הצעה של נועה
 ר ישלח לחברי המליאה טרם הישיבה "התב .1

 .ר יעשה בתחילת המליאה בכדי לאפשר זמן מספיק לדיון"הדיון על התב .2

 . תמונה כוללת של כל התברים במהלך השנהתוצג .3

  
  ):מותנה בהכנסה(ביצוע וחלק מותנה בחלק למחולקת של התברים התוכנית הרב שנתית 

  
  27,493.182    חלק ביצוע    : 2010לשנת כ תוכנית "סה

  870,57,465    חלק מותנה                    
  84,959,052      כ"סה                     

  
  ח" ש287,537,438:  2010-2011לשנים כ תוכנית רב שנתית "סה

  . רים במסגרת דיוני המליאה"טובי מבקש להקדיש יותר זמן והסברים בעתיד לתב
  
  

   : שתי הערותבכפוף לים המצורפים "מליאת המועצה מאשרת את התבר: הצעת החלטה
ר "שימוש בתב הנהלת המועצה תביא למליאת המועצה קריטריונים ל - 1224ר "תב - ר כבישים ומדרכות "תב .1

  .ר"וקריטריונים למילוי התב
 .רים יוצגו למליאה בהתאם להצעתה של נועה"התב .2

  .רים פה אחד ללא מתנגדים בכפוף להצעת ההחלטה"מליאת המועצה מאשרת את התב
  
  
  
  
  
  
  
  

   :רשמה                                                                                                  .    
     גורפינקל הדרה                    


