
 

 
 

 09/08/2020פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
 2020/90מס' 

 
 ראש המועצה - ניר זמיר  נוכחים:

 )בוידיאו( נציג משמר הנגב - תומר רכטמן
 )בוידיאו( נציג שובל - חסיה ישראלי

 )בוידיאו( נציג גבעות בר - ירון בורבא
 )בוידיאו( חצריםנציג  - אריה ולדברג

 )בוידיאו( נציג נבטים - שמעון רוזיליו
 נציג להב )בוידיאו( - אסף לה גנק

 )בוידיאו( נציג משמר הנגב - גילי מולכו
 נציג חצרים )בוידיאו( - עופר רימון

 תאשור )בוידיאו( - אדי תורג'מן
 נציג דביר )בוידיאו( - אסף רוט

 נציג בית קמה )בוידיאו(            -ירון שיפוני         
 )בוידיאו( תדהרנציג  - איציק אבוטבול

 נציג שומריה )בוידיאו( - אייל פינס
 נציג כרמים )בוידיאו( - מיכאל בן ברוך 

  
   משתתפים:

 מנכ"ל - פלג ניאגו                           
 גזברית - נטע לי אביטל  

 יועמ"ש - עו"ד אולגה גונן
 מנהל אגף יישובים        -איתי זיידנברג           
   מנהל אגף חינוך               - אמיר ברזילי     
 מנכ"ל חכ"ל יזום ופיתוח -דרור קרוואני  

  
   

 דיווחים: 1סעיף 
 

 קורונה
 חולים מהבוקר מבית קמה וחולה בנבטים שאר החולים במועצה החלימו. 3ישנם  -פלג

הרבה צריך לשמור חזק על המשמעת, להתגונן כדי לא לאבד את זה. מבחינת הערכות אנו עוסקים 
ב' יפעלו במערכת רגילה, ג' וד'  -במערכת החינוך איך פותחים את מערכות החינוך גנים וכיתות א'

 ו' ילמדו בחצאי כיתות ולימודים מרחוק. -ה' תילמדו בחצאי כיתו
. לא יגבו תשלומי הורים ולא 6ימים בשבוע ולא  5חטיבה ילמדו במשמורת בחצאי כיתות, ילמדו 

 יהיה תל"ן. 
 

 לכליפיתוח כ
 אנחנו מתארגנים להשקה ליזמים באזור החקלאי בית קמה הפעם נעשה את זה בקפסולות.  -דרור

 6-7אנחנו נערכים למכרז עבודות ראשון במקביל עובדים על גמר ההסכמים עם רמ"י, כרגע יש 
 יזמים בוודאות.

 יום חמישי האחרון התקבלה התוצאה של התנגדות באר שבע.צומת שוקת 
 30אלף,  30אחרי גמר ההתנגדויות, כהחלטה של הועדה המחוזית המסחר הצטמצם לבסך הכל 

 ה.יאלף הועבר לתעשי
 .2021ככל הניראה האמור יחייב פרסום נוסף, מעריך שנסיים את זה בשנת 

 חממה בעידן הנגב 
 מתקדמים עם חתימת הסכמים 

 קטור לחשמל ירוק ייאנחנו הולכים לבחור פרו



 

לפתוח שני בתי ספר חדשים במועצה תלמוד תורה ואת הבית ספר לחינוך המועצה נערכת  ניר:
 מיוחד במבואות הנגב. 

 אנו מתקדמים בגיבוש התוכנית האסטרטגית.  אסטרטגיתהתוכנית בעניין ה איתי:
 

 המליאה שמעה את הדיווח
 
 

 12/07/2020מיום  08/2020: אישור פרוטוקול מליאה 2סעיף 
 

 מאושר פה אחד 
 

 הצגת סיכום תקציב חצי שנתי : 3סעיף 
 מצ"ב מצגת

 ₪ 162,932,420 -2020סה"כ היקף התקציב המעודכן לשנת 
 

 מאושר פה אחד
 

  הצגת סיכום תקציב חצי שנתי של קרנות הרשות: 4סעיף 
 ₪ 16,821,337 -סה"כ תקציב הכנסות

 ₪ 9,333,275 -סה"כ הוצאות
 

 מאושר פה אחד
 
 

 אופקיםהסכם חלוקת הכנסות : 5סעיף 
 יעתיד להבנות בתחומי המועצה מרכז לוגיסטי גדול של צה"ל משיקולים של צדק חלוקת -ניר זמיר

להתחלק בהכנסות  ולאור בקשתה של עיריית אופקים המועצה נענתה לבקשתה של עיריית אופקים
 בין שירותי גביה ושירותים. 7%בניכוי  50/50ארנונה מהבסיס החדש בהתאם לחוזה המצורף 

 .מנגד -לה גנק אסף
 מאשרים את הסכם חלוקת הכנסות עם אופקים.כל יתר חברי המליאה 

 
 אישור פלג כדירקטור בחכ"ל דודאים: 6סעיף 

לירון הדח"צ החיצוני התחלף בלילך מבקשים שגם פלג פלג החליף את הדרה מנכ"לית המועצה 
 יאושר כדירקטור מתוקף תפקידו כנציג מועצה.

 
 מאושר פה אחד

 
 
 
 

 אישור תב"רים: 7סעיף 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

   

 9/8/20                    8/2020תב"רים לאישור במליאה 

   

   

 פיתוח מגרשים במשמר הנגב - 1040תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,886,858 השתת' בעלים

   418,711 משרד החקלאות

   4,608,650 משרד השיכון

   13,040,650 הכנסות משלמים

   20,954,869 סה"כ

 משרד השיכון -הגדלה 
                 

161,950    

   21,116,819 סה"כ

  

 הקמת מבנה רב תכליתי בשומריה-1443תבר 

     מאושר עד כה:

   6,043,690 מוסדות ותרומות

   1,260,000 משרד השיכון

   214,500 הכנסות משלמים

   7,518,190 סה"כ

 הרשאת הפיס בגין תוספות 174,840 מוסדות ותרומות -הגדלה 

   7,693,030 סה"כ

  
 גן ילדים בברוש - 1454תב"ר 

     מאושר עד כה:

   780,505 משרד החינוך

   427,985 קרנות הרשות

   1,208,490 סה"כ

 הרשאה בגין תוספות 120,720 משרד החינוך -הגדלה 

 החזרת המימון הזמני לקרנות הרשות 78,005- קרנות הרשות -הפחתה 

   1,251,205 סה"כ

   

 מבנה מורשת תאשור - 1458תב"ר 

     מאושר עד כה:

 משרד השיכון
                 

635,000    

 סה"כ
                 

635,000    

 העברה מתקציב רגיל -הגדלה 
                   

 174.910וועד. מתוקצב בסעיף ע"ח מיסי   50,000

 קרנות הרשות -הגדלה 
                   

 1464העברת הקדמת ת.הפיתוח מתב"ר   86,000

 סה"כ
                 

771,000    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מאושר פה אחד
 
 
 

 
 רשמה: אולגה גונן, עו"ד 

 
 
 

 
 
 

   

 התייעלות אנרגטית - 1464תב"ר 

     תב"ר חדש:

 משרד האנרגיה
                 

296,837    

 קרנות הרשות
                 

786,000    

 סה"כ
              

1,082,837    

 קרנות הרשות -הפחתה 
                  -

 לטובת בית מורשת תאשור 1458העברה לתב"ר   86,000

  
                 

996,837    

   

 מנחת שדה תימן - 1465תב"ר 

     תב"ר חדש:

   1,044,810 רשות מקרקרעי ישראל

   1,044,810 סה"כ

   

 סככות לתחבורה ציבורית - 1466תב"ר 

     תב"ר חדש:

   165,200 משרד התחבורה

   165,200 סה"כ


