
 

 

 19/01/2020פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
 01/2020מס' 

 
 ראש המועצה - ניר זמיר  נוכחים:

 נציג משמר הנגב - תומר רכטמן
 נציג תאשור - אדי תורג'מן

 נציג דביר - אסף רוט
 נציג שובל - חסיה ישראלי

 נציג גבעות בר - בורבאירון 
 נציג בית קמה            -ירון שיפוני         

 חצריםנציג  - אריה ולדברג
 נציג כרמים - מיכאל בן ברוך 

 נציג שומריה - אייל פינס
 

 
  : נעדרים

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 נציגת נבטים - שמעון רוזיליו

 נציג ברוש  - גיא חדידה
 נציג להב - אסף לה גנק

 נציג משמר הנגב - גילי מולכו
 נציג חצרים - עופר רימון

 
   משתתפים:

 גזברית - נטע לי אביטל  
 מנכ"ל - פלג ניאגו  

 יועמ"ש - עו"ד אולגה גונן
   
 מהנדס המועצה  -ולדימיר פיצ'קר    
 מבקרת המועצה - נירית שרייבר  
 מנכ"ל חכ"ל - דרור קרוואני  
 חוגים ספורט ופנאימנהל אגף  - יוסי טוביאנה  
 מנהל אגף חינוך -  אמיר ברזילי  

 מנהל אגף יישובים        -איתי זיידנברג                                    
 

 עיתון המועצה - נועה זמסקי  
 תקציבאית המועצה - לירון דולב  
 להב - יוסי כהן  
 להב -  לימור  
 שובל -  גונן  
 דביר  -נועה לוין ריצ'קר  
 נציגי נבטים  
 תדהר - יעקב שמשון  

 
 

   



 

 

 
 : דיווחים1סעיף 

 זכייה בפרויקט החממה של הרשות לחדשנות.  .1

 ממשרד הפנים כחלק מהסדר מע"מ על דודאים.₪ קיבלנו  שישה מיליון  .2

מיליון לפיתוח מגרשים לתעשייה חקלאית מסביב  60רשות מקרקעי ישראל אישרו הקצבה של  .3

 ראשונה שחברה כלכלית מקדמת פרויקט בהיקף כזה.לבית המועצה. פעם 

שביתה בגלל תקציבי הסעות, ישנן התראות על שביתה ביום  –שביתה ברשויות המקומיות  .4

 חויות.תנעדכן בהתאם להתפראשון, אנו מקווים שהנושאים ייפתרו ולא תהיה שביתה. 

 

 המליאה שמעה את הדיווח

 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  –14/2019אישור פרוטוקול  :  2סעיף 

  במכון רימון דירקטוריתכאישור גב' קרן סביון  :3סעיף 

 המליאה מאשרת פה אחד 

 

 בקרן בני שמעון דירקטורכאישור פלג ניאגו : 4סעיף 

 המליאה מאשרת פה אחד 

 

 עדכון תבחינים –שינוי נוהל הקצאות  :5סעיף 

בהתאם לנוהל משרד הפנים להקצאת מקרקעין או מבנים ללא תמורה, מבקשים להביא לאישור תיקון 

התבחינים לפיהם ניתן להגיש בקשות להקצאות מקרקעין או מבנים, כך שכל גוף שהוא ללא כוונות רווח 

 ל תעודת מלכ"ר( יוכל להגיש בקשה.)בע

 

 תבחינים המלא כולל התיקון המוצע.מצ"ב נוסח ה

 המליאה מאשרת פה אחד 

 

 
  2019תקציב המועצה סיכום  :  6סעיף 

 :נטע לי גזברית המועצה

 .קודם כל תודה ענקית ללירון על העבודה המאומצת המקצועית המסורה

תקבול ממכירת דודאים הביא ₪  141,355התפתחות היקפי התקציב, תקציב המקור עמד על  

 .₪ 195,027תקציב המועצה לאת 

 

 האתגרים שעמדו בפנינו השנה:

המדינה ₪, מיליון  31המועצה חתמה על הסדר מע"מ על  2018הסדר המע"מ, בשלהי שנת  -

 שרק לאחרונה המועצה הצליחה לממשו.₪ מיליון  6הבטיחה מענק על סך 



 

 

על סך כ  2013-2014הסדר פשרה מול מס הכנסה בעניין דודאים, התקבלה שומה בגין השנים  -

 ₪.מיליון  5.5על סך  2018 -2013בסופו של דבר נחתם הסדר על השנים ₪ מיליון  4.5

הסכם דמי השימוש בין המועצה לבין חכ"ל דודאים אומר שהמועצה  –ירידה במחזור דודאים  -

תקבל דמי שימוש בהתאם למחזור של השנה הקודמת, זאת אומרת שדמי השימוש של שנת 

 130,000, המחזור של דודאים ירד משמעותית לכ 2019המחזור של שנת  מתבססים על 2020

 ₪.מיליון 

 :2019תקציב סופי 

 הגזברות מהווה את המקור לכל הכנסות המועצה 

 ₪  63,257,723 2019סופי ₪  64,129,272 2019עדכון ₪  62,035,578 2019מקור 

 מיליון  0.25מיליון ארנונה עידן הנגב קיטון  0.77מיליון, גידול דמי אירוח  0.2הכנסות גידול ארנונה בסך 

 מיליון. 1.9מיליון העברה לקרנות  0.15הוצאות הקצבה לחכ"ל ייזום ופיתוח 

ותקציב המנכ"ל מחזיר ₪  205,535השינויים העיקריים בשימוש החינוך מחזיר לתקציב המועצה 

 ₪.  145,824לתקציב המועצה 

 ₪  189,700תכנון אסטרטגי מחזירה לתקציב המועצה 

 ₪  138,815מחלקת תחבורה חרגה מתקציב המועצה ב 

 

 :קרנות הרשות

 18,125,707 -הכנסות

 5,647,160 -הוצאות

 12,478,547 -31/12/19יתרה ל

 

 195,027,196 -מועצה 2019סה"כ תקציב סופי 

 

 מתנגדיםאין  -המליאה מאשרת את קרנות הרשות פה אחד

 המליאה מאשרת את התקציב הסופי פה אחד אין מתנגדים

 

 המליאה נסגרת

 רשמה: אולגה גונן

 
 
 



 

 

 19/01/2020פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
 02/2020מס' 

 
 ראש המועצה - ניר זמיר  נוכחים:

 נציג משמר הנגב - תומר רכטמן
 נציג תאשור - אדי תורג'מן

 נציג דביר - אסף רוט
 נציג שובל - ישראלי חסיה

 נציג גבעות בר - ירון בורבא
 נציג בית קמה            -ירון שיפוני         

 חצריםנציג  - אריה ולדברג
 נציג כרמים - מיכאל בן ברוך 

 נציג שומריה - אייל פינס
 

  : נעדרים
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציגת נבטים - שמעון רוזיליו
  נציג ברוש - גיא חדידה

 נציג להב - אסף לה גנק
 נציג משמר הנגב - גילי מולכו
 נציג חצרים - עופר רימון

 
   משתתפים:

 גזברית - נטע לי אביטל  
 מנכ"ל - פלג ניאגו  

 יועמ"ש - עו"ד אולגה גונן
   
 מהנדס המועצה  -ולדימיר פיצ'קר    
 מבקרת המועצה - נירית שרייבר  
 מנכ"ל חכ"ל - דרור קרוואני  
 מנהל אגף חוגים ספורט ופנאי - יוסי טוביאנה  
 מנהל אגף חינוך -  אמיר ברזילי  

 מנהל אגף יישובים        -איתי זיידנברג                                    
 

 עיתון המועצה - נועה זמסקי  
 תקציבאית המועצה - לירון דולב  
 להב - יוסי כהן  
 להב -  לימור  
 שובל -  גונן  
 דביר  -נועה לוין ריצ'קר  
 נציגי נבטים  
 תדהר - יעקב שמשון  

 
  
   

 



 

 

  
 .2020תקציב : 1סעיף 

 
 והסברנטע לי מצגת 

 
 

 מקורות: – 2020תקציב 

 מחלקת הגזברות מגדילה את המקור.₪  64,935,280 2020מקור 

ומנות הועדים קיטון ₪  640,000 –בתי הספר קיטון של כ ₪, מיליון  3 –מחלקות המועצה גדלות ב כ 

 ₪.  870,000של כ 

 עיקר השינויים:

 ₪.מיליון  1.3 –גידול של כ  1.5%תוספת הזחילה היא 

מנהל אגף יישובים, גמ"ח מנכ"לית, שינוי אחוזי משרה פסיכולוגיים, סייעות חינוך  -תוספת משרות

 אש"ח 850גידול של כ  –מיוחד, תוספת משרה במשאבי אנוש ובוועדה 

 אש"ח  780מהווה גידול של  3שכר בכירים גודל רשות העלאת השכר לרמה 

בבתי הספר מתוקצבים מתקציב המועצה בשיטת פר קפיטה. כלומר סכום קבוע כפול מספר התלמידים 

 לתלמיד.₪  2,000לתלמיד ובית ספר תיכון ₪  1,794הלומדים בו. בית ספר יסודי 

 מועצה את הדוברות ואת המבקרת.תקציב ראש המועצה, מונה את ראש ה

 .2020היתה מתוקצבת משרה של ע. אישית לראש המועצה המשרה הזאת לא קיימת בשנת  2019בשנת 

המורכב מהשתתפות בקרן בני שמעון, גידול בכוח אדם ₪  1,079,096אגף מנכ"ל יש גידול בהוצאות של 

 ומשאבי אנוש )תוספת משרה(.)חפיפת שכר מנכ"לים ותוספת שכר בכירים(, שכר עבודה פנסיה 

 מחלקת תכנון אסטרטגי יש גידול בהוצאות של 

 ₪  330,632מחלקה מוניציפאלית ויח' סביבתית יש גידול בהוצאות של 

 800מציגים אותו במלואו לכן רואים גידול של כ  2020ובשנת  2019אגף יישובים נבנה במהלך שנת 

קצבים משרה של רכז תחום כלכלי, מתקצבים את אש"ח. מתקצבים את מנהל האגף לשנה שלמה, מת

האקתון, מתקצבים את מרכז שה זה התוצר העיקרי שאמור לצאת מפרויקט הדגל המועצתי למע

סכום נוסף  להקים בית לצעירים ויזמים במבואות הנגב. הצעירים שגדל משנה לשנה, המטרה השנה

ר, לייצר אוכלוסייה של צעירים בני תוכנית קש"ת שמטרתה להשאיר צעירים מהאזור באזושהתווסף ל

 שמעון שעובדת בחינוך החברתי.

 מארנונה בעסקים ליישובים הרלוונטיים,  20%תקציבי היישובים, חלוקת המנה הבסיסית , מחזירים 

: על פי בקשות של הרבה יישובים נביא למליאה בקשה להתייחס להחזר ארנונה מעסקים בצורה ניר

 יותר שוויונית.

 ם עיקר השינויים:אגף הכספי

 ₪ מיליון  45ובהוצאות ירדנו ב ₪ מיליון  43.7בהכנסות ירדנו ב

 אגף החינוך עיקר השינויים:

 ₪  681,924גידול בתקציב בסך 



 

 

אש"ח וגידול  100אש"ח גידול בכוח אדם של  250אש"ח, ליווי הסעות  237יש גידול בהוצאות שפ"י של 

 אש"ח. 103 בהוצאות מערך הנוער והחינוך החברתי של

 אש"ח  160מנגד יש גידול בהכנסות דרך השפ"ח של כ 

 אגף השירותים החברתיים

 אגף תרבות ופנאי

 תרבות ופנאי, חוגים וספורט, אולפנה למחול

 אגף פיתוח כלכלי

 אגף הנדסה כולל שתי מחלקות בתקציב השוטף, הנדסה והוועדה לתכנון ובנייה. 

אש"ח, כתוצאה מגידול בכ"א ושינויים בהכנסות  180תקציב ההנדסה ותקציב הוועדה גדלו כ"א ב 

 ממכרזים.

 

 אתגרים לשנים הבאות:

 צפוי להיות קיטון בהכנסות מדודאים.  2021גם בשנת 

 מיליון בשנה. 5הסתיים החזר ההלוואה של החכ"ל למועצה בסך 

 המועצה פועלת במספר מישורים

 מפעל המחזור, מצפים שמחזור החברה יחזור ויעלה עם סיום הקמת

 נוכל לבצע משיכת רווחים מהחברה. 2020בנוסף יכול להיות שבסוף שנת הכספים 

 הגדלת הכנסות ארנונה.

 

 

 :קרנות הרשות

 קרן לעבודות פיתוח 

השנה המועצה השקיעה בניירות הערך והגדילה את הקרנות ₪ מליון  11.4השאירה בקרנות  2018שנת 

 ₪ מיליון  2הכנסות מהיטלי השבחה היו כ ₪ מיליון  2 –בכ 

 ₪ מיליון   18 -כמקור של כ 2019צופים שנסיים את שנת 

 
 קרנות הרשות

 15,384,321 -הכנסות

 6,348,435 -הוצאות

 9,035,886 -31/12/20יתרה ל

 

 151,593,880 -מועצה 2020סה"כ תקציב 

 



 

 

 אין מתנגדים -המליאה מאשרת את קרנות הרשות פה אחד

 המליאה מאשרת את התקציב הסופי פה אחד אין מתנגדים

 

 2020חלוקת תקציבי פיתוח לשנת : 2סעיף 

 גם השנה המועצה תחלק תקציבי פיתוח.

בכל ישוב עבור היערכות לחירום, המועצה מנגד העמידה בתקציב ₪  15,000מציעים להגדיר סך של 

 השוטף סך זהה עבור כל ישוב.

תקציבים של מפעל הפיס, בהתאם להחלטת המועצה הוגדר את סדר העדיפויות לתקציבי ירון בורבא: 

 מפעל הפיס כמו כן הוגדר שאם היישוב לא יפעל לקידום הפרויקט, ההקצאה תעבור ליישוב הבא.

 

 ניר: חמישה ישובים קיבלו הקצאה ממפעל הפיס

 ת זה ליישוב הבא.המועצה אמרה שאם אחרי תקופה נראה שיש ישוב שלא מתקדם נעביר א

ברוש סיימו את המבנה, המועצה השיגה את הכסף לתאשור, כרמים נמצאים בתכנון של בריכת שחייה, 

משמר הנגב נמצאים בשלבים מתקדמים של ביצוע מבנה חינוך היחידים שטרם החלו בתכנון זה תדהר. 

ה עדיין לא מעבירה את תדהר ביקשו שהמועצה תסייע בתכנון, כוונתן להקים מבנה מורשת, לכן המועצ

 הכסף ליישוב הבא.

 ליישוב הבא.₪ אלף  600יש כרגע 

 

 

ירון בורבא: גבעות בר מתקדמים עם תכנון הבריכה, אנחנו לא יכולים להתקדם לשלב הבא כי אין הסכם 

 משולש אחרי שזה ייסגר נוכל להעלות את ההיתר לאתר.

 

 תבר"יםאישור  :3סעיף 

  את התב"רים המליאה מאשרת



 

 

 
 
 
 
 

   

   

 שיפור סביבת הלמידה ושדרוג בתי הספר -1024תב"ר 

     מאושר עד כה:

   14,760 מוסדות ותרומות

   914,560 משרד החינוך

   17,240 קרנות הרשות

   946,560 סה"כ

 מבואות הנגב -נגישות פיזית )ראייה(  20,358 משרד החינוך -הגדלה 

 מבואות הנגב -כיתות לליקויי שמיעה  הנגשת 60,000 משרד החינוך -הגדלה 

 נווה במדבר -הנגשת כיתה לליקויי שמיעה  30,000 משרד החינוך -הגדלה 

 ניצני הנגב -הנגשת כיתה לליקויי שמיעה  30,000 משרד החינוך -הגדלה 

   1,086,918 סה"כ

   

 תקציב פיתוח בית קמה -1121תב"ר 

     מאושר עד כה:

   3,079,981 קרנות הרשות

   1,610,426 הכנסות משלמים

   4,690,407 סה"כ

 2020חלוקת תקציב פיתוח   339,496                  קרנות הרשות -הגדלה 

 2020העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות   30,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום  15,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

   4,984,903 סה"כ

 

 תקציב פיתוח דביר -1123תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,592,933 קרנות הרשות

   30,212 הכנסות משלמים

   48,000 משרד החינוך

   2,671,145 סה"כ

 2020חלוקת תקציב פיתוח   322,555                  קרנות הרשות -הגדלה 

 2020העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות   30,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום  15,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

   2,948,700 סה"כ

 

 תקציב פיתוח להב -1113תב"ר 

     מאושר עד כה:

    3,647,137               קרנות הרשות

    446,083                  הכנסות משלמים

    13,573                    משרד החינוך

    4,106,793               סה"כ



 

 

 2020חלוקת תקציב פיתוח   217,333                  קרנות הרשות -הגדלה 

 2020העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות   30,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום  15,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 דשא סינטטי - 1400יתרה מסגירת תב"ר   17,655                    קרנות הרשות -הגדלה 

   4,279,126 סה"כ

 

 תקציב פיתוח שובל -1114 תב"ר

     מאושר עד כה:

   3,883,479 קרנות הרשות

   1,881,161 הכנסות משלמים

   1,000,000 משרד השיכון

   83,219 משרדי ממשלה

   6,847,859 סה"כ

 2020חלוקת תקציב פיתוח   277,221                  קרנות הרשות -הגדלה 

 2020העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות   30,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום  15,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

   7,080,080 סה"כ

 

 תקציב פיתוח חצרים -1115תב"ר 

     מאושר עד כה:

   6,685,276 קרנות הרשות

   692,421 הכנסות משלמים

   181,366 משרדי ממשלה

    7,559,063               סה"כ

 2020חלוקת תקציב פיתוח   334,962                  קרנות הרשות -הגדלה 

 2020העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות   30,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום  15,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

   7,849,025 סה"כ

   

   

   

   

   

   

 

 תקציב פיתוח משמר הנגב -1116תב"ר 

     מאושר עד כה:

   5,431,898 קרנות הרשות

   492,857 הכנסות משלמים

   37,573 משרד החינוך



 

 

   45,417 משרדי ממשלה

   6,007,745 סה"כ

 2020חלוקת תקציב פיתוח   346,415                  הרשותקרנות  -הגדלה 

 2019מקדמה ע"ח תקציבי פיתוח ששולמה ב   300,000-                 קרנות הרשות -הקטנה 

 2020העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות   30,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום  15,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 לטובת שיפוץ בית בורוכוב 1437העברה לתב"ר   322,000-                 קרנות הרשות -הקטנה 

 לטובת תצוגת כלים ופיקניק 1444העברה לתב"ר   97,155-                   קרנות הרשות -הקטנה 

   5,590,005 סה"כ

 

 תקציב פיתוח כרמים -1117תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,000,002 קרנות הרשות

   280,490 הכנסות משלמים

   41,084 משרד החינוך

   100,000 משרדי ממשלה

   42,104 מוסדות ותרומות

   2,463,680 סה"כ

 2020חלוקת תקציב פיתוח   203,702                  קרנות הרשות -הגדלה 

 2020העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות   30,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום  15,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

   2,622,382 סה"כ

 

 תקציב פיתוח נבטים -1118תב"ר 

     מאושר עד כה:

   4,369,588 קרנות הרשות

   1,019,483 הכנסות משלמים

   605,537 מוסדות ותרומות

   5,994,608 סה"כ

 2020חלוקת תקציב פיתוח   317,544                  קרנות הרשות -הגדלה 

 2020העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות   30,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום  15,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

   6,267,152 סה"כ

 

 תקציב פיתוח שומריה -1119תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,395,046 קרנות הרשות

   112,815 הכנסות משלמים

   2,507,861 סה"כ

 2020פיתוח חלוקת תקציב   257,418                  קרנות הרשות -הגדלה 



 

 

 2019מקדמה ע"ח תקציבי פיתוח ששולמה ב   130,000-                 קרנות הרשות -הקטנה 

 2020העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות   30,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום  15,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 מתקני כושר בישובי המועצה - 1219יתרה מתב"ר   40,000                    קרנות הרשות -הגדלה 

   2,630,279 סה"כ

 

 תקציב פיתוח גבעות בר -1120תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,366,823 קרנות הרשות

   82,903 הכנסות משלמים

   50,000 משרד החינוך

   179,500 מוסדות ותרומות

   2,679,226 סה"כ

 2020חלוקת תקציב פיתוח   349,278                  קרנות הרשות -הגדלה 

 2020העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות   30,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום  15,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 החזר בגין קיטון בהוצאה לטובת ההתנגדות למחלף  12,000                    קרנות הרשות - הגדלה

   2,995,504 סה"כ

   

 תקציב פיתוח ברוש -1131תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,091,742 קרנות הרשות

   414,117 הכנסות משלמים

   68,356 משרדי ממשלה

   20,000 מוסדות ותרומות

   232,774 העברה מתקציב רגיל

   2,826,989 סה"כ

 2020חלוקת תקציב פיתוח   222,631                  קרנות הרשות -הגדלה 

 1חלק  - 2019מקדמה ששולמה ב   25,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 2020אחזקה ובטיחות  העברה לתב"ר  23,333-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום  5,000-                     קרנות הרשות -הקטנה 

 מתקני כושר בישובי המועצה - 1219יתרה מתב"ר   40,000                    קרנות הרשות -הגדלה 

   3,036,287 סה"כ

   

 תקציב פיתוח תאשור -1132תב"ר 

     כה:מאושר עד 

   1,798,777 קרנות הרשות

   177,889 הכנסות משלמים

   351,892 משרדי ממשלה

   21,333 מוסדות ותרומות



 

 

   34,952 העברה מתקציב רגיל

   2,384,843 סה"כ

 2020חלוקת תקציב פיתוח   201,634                  קרנות הרשות -הגדלה 

 1חלק  - 2019מקדמה ששולמה ב   25,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 2020העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות   23,333-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום  5,000-                     קרנות הרשות -הקטנה 

   2,533,144 סה"כ

 

 תקציב פיתוח תדהר -1133 תב"ר

     מאושר עד כה:

   2,312,515 קרנות הרשות

   364,101 הכנסות משלמים

   18,592 משרדי ממשלה

   21,333 מוסדות ותרומות

   546,071 העברה מתקציב רגיל

   3,262,612 סה"כ

 2020חלוקת תקציב פיתוח   239,810                  קרנות הרשות -הגדלה 

 1חלק  - 2019מקדמה ששולמה ב   25,000-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 2020העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות   23,333-                   קרנות הרשות -הקטנה 

 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום  5,000-                     קרנות הרשות -הקטנה 

 מתקני כושר בישובי המועצה - 1219יתרה מתב"ר   40,000                    הרשותקרנות  -הגדלה 

   3,489,089 סה"כ

   

 היערכות למצב חירום -1210תב"ר 

     מאושר עד כה:

   18,000 השתתפות בעלים

   311,000 משרד הפנים

   102,457 משרד החינוך

   123,240 משרד הביטחון

   1,025,000 קרנות הרשות

   1,579,697 סה"כ

 1023יתרה מסגירת תב"ר  180,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   1,759,697 סה"כ

   

 מחשוב - 1221תב"ר 

     עד כה:

   1,200,000 קרנות הרשות 

   1,200,000 סה"כ

   100,000 קרנות הרשות  -הגדלה

   1,300,000 סה"כ



 

 

   

 אחזקת כבישים ומדרכות - 1224 תב"ר

     עד כה:

    200,000                  העברה משוטף

   1,314,000 קרנות הרשות

   1,514,000 סה"כ

   100,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   1,614,000 סה"כ

   

 גני ילדים בית קמה -1233תב"ר 

     מאושר עד כה:

   1,474,295 משרד החינוך

   410,000 קרנות הרשות

   1,884,295 סה"כ

   63,683 משרד החינוך -הגדלה 

   1,947,978 סה"כ

   

 פיתוח שכונה חדשה בכרמים -1269תב"ר 

     מאושר עד כה:

   4,084,070 שלב א' -הכנסות משלמים

   560,000 שלב ב' -הכנסות משלמים 

   3,029,000 משרד השיכון

   250,000 קרנות הרשות

   342,000 משרד החקלאות

   8,265,070 סה"כ

 מימון ביניים 250,000- קרנות הרשות -הקטנה 

 ע"ח פיתוח שלב ב בגין תשתיות על 480,000 הכנסות משלמים שלב א' -הגדלה 

 הסכם פיתוח שלב ב 9,041,810 הכנסות משלמים שלב ב' -הגדלה 

 יח"ד  40סבסוד תשתיות  580,000 משרד השיכון -הגדלה 

   18,116,880 סה"כ

   

   

   

   

 בינוי ביה"ס מבואות הנגב -1274תב"ר 

     מאושר עד כה:

   4,500,000 העברה מתקציב רגיל

   3,440,530 משרדי ממשלה 

   45,609,782 משרד החינוך

   6,000,000 קרנות הרשות

   26,000,000 מלוות



 

 

   85,550,312 סה"כ

 הרשאה בגין תוספות 1,228,687 משרד החינוך -הגדלה 

   86,778,999 סה"כ

   

 דמי ניהול שכונה חדשה בכרמים -1291תב"ר 

     מאושר עד כה:

   225,000 הכנסות משלמים

   225,000 סה"כ

   517,990 הכנסות משלמים -הגדלה 

   742,990 סה"כ

   

 אחזקה ובטיחות בית קמה -1308 תב"ר

     מאושר עד כה:

   260,000 קרנות הרשות

   260,000 סה"כ

 2020אחזקה ובטיחות  30,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 היערכות לחירום 15,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   305,000 סה"כ

   

 אחזקה ובטיחות דביר -1309תב"ר 

     מאושר עד כה:

   180,000 הרשותקרנות 

   180,000 סה"כ

 2020אחזקה ובטיחות  30,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 היערכות לחירום 15,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   210,000 סה"כ

   

 אחזקה ובטיחות להב -1310תב"ר 

     מאושר עד כה:

   180,000 קרנות הרשות

   180,000 סה"כ

 2020אחזקה ובטיחות  30,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 היערכות לחירום 15,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   210,000 סה"כ

   

 אחזקה ובטיחות שובל -1311תב"ר 

     מאושר עד כה:

   180,000 קרנות הרשות

   180,000 סה"כ

 2020אחזקה ובטיחות  30,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 לחירוםהיערכות  15,000 קרנות הרשות -הגדלה 



 

 

   210,000 סה"כ

   

 אחזקה ובטיחות חצרים -1312תב"ר 

     מאושר עד כה:

   180,000 קרנות הרשות

   180,000 סה"כ

 2020אחזקה ובטיחות  30,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 היערכות לחירום 15,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   210,000 סה"כ

   

 אחזקה ובטיחות משמר הנגב -1313 תב"ר

     מאושר עד כה:

   180,000 קרנות הרשות

   180,000 סה"כ

 2020אחזקה ובטיחות  30,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 היערכות לחירום 15,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   210,000 סה"כ

   

 אחזקה ובטיחות כרמים -1314תב"ר 

     מאושר עד כה:

   130,000 הרשותקרנות 

   130,000 סה"כ

 2020אחזקה ובטיחות  30,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 היערכות לחירום 15,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   160,000 סה"כ

   

   

   

   

   

   

   

 אחזקה ובטיחות נבטים -1315תב"ר 

     מאושר עד כה:

   180,000 קרנות הרשות

   180,000 סה"כ

 2020אחזקה ובטיחות  30,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 היערכות לחירום 15,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   210,000 סה"כ

   

 אחזקה ובטיחות שומריה -1316תב"ר 



 

 

     מאושר עד כה:

   110,000 קרנות הרשות

   110,000 סה"כ

 2020אחזקה ובטיחות  30,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 היערכות לחירום 15,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   140,000 סה"כ

 

 אחזקה ובטיחות גבעות בר -1317תב"ר 

     מאושר עד כה:

   130,000 קרנות הרשות

   130,000 סה"כ

 2020אחזקה ובטיחות  30,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 היערכות לחירום 15,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   160,000 סה"כ

   

 אחזקה ובטיחות ברוש -1318תב"ר 

     מאושר עד כה:

   146,664 קרנות הרשות

   146,664 סה"כ

 2020אחזקה ובטיחות  23,333 קרנות הרשות -הגדלה 

 היערכות לחירום 5,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   169,997 סה"כ

   

 אחזקה ובטיחות תאשור -1319תב"ר 

     מאושר עד כה:

   146,664 הרשותקרנות 

   146,664 סה"כ

 2020אחזקה ובטיחות  23,333 קרנות הרשות -הגדלה 

 היערכות לחירום 5,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   169,997 סה"כ

   

 אחזקה ובטיחות תדהר -1320תב"ר 

     מאושר עד כה:

   146,664 קרנות הרשות

   146,664 סה"כ

 2020אחזקה ובטיחות  23,333 קרנות הרשות -הגדלה 

 היערכות לחירום 5,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   169,997 סה"כ

   

 שינוי תב"ע אזור תעסוקה עידן הנגב - 1335תב"ר 

     מאושר עד כה:



 

 

   1,593,193 רשות מקרקעי ישראל

   1,593,193 סה"כ

   175,500 רשות מקרקעי ישראל -הגדלה 

   1,768,693 סה"כ

   

 סקר נכסים במועצה -1358תב"ר 

     מאושר עד כה:

   650,000 קרנות הרשות

   650,000 סה"כ

   300,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   950,000 סה"כ

   

 הצטיידות ביה"ס החדש מבואות הנגב -1380תב"ר 

     מאושר עד כה:

   1,473,861 העברה מתקציב רגיל

   1,473,861 סה"כ

 1815613910בגין הקמת חממה. מתוקצב בסעיף  42,000 העברה מתקציב רגיל -הגדלה 

   1,515,861 סה"כ

   

 ישיבה לצעירים שומריה-1389תבר 

     מאושר עד כה:

   6,282,520 משרד החינוך

   50,000 קרנות הרשות 

   6,332,520 סה"כ

   50,000- קרנות הרשות -הקטנה 

   6,282,520 סה"כ

   

   

   

   

 יח"ד בדביר 88פיתוח  -1402תב"ר 

     מאושר עד כה:

   10,859,260 הכנסות משלמים

   10,859,260 סה"כ

 יח"ד 88מתוך  41 -סבסוד תשתיות ל 381,300 משרד השיכון -הגדלה 

   11,240,560 סה"כ

   

 שמאויות בישוב הישן בקיבוצים -1412תב"ר 

     מאושר עד כה:

   1,200,000 הרשות קרנות

   1,200,000 סה"כ



 

 

   250,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   1,450,000 סה"כ

   

 מרכז אזורי בני שמעון -1413תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,911,060 רשות מקרקעי ישראל

   2,911,060 סה"כ

 אזור תעסוקה חקלאי בית קמה 55,051,285 רשות מקרקעי ישראל -הגדלה 

   57,962,345 סה"כ

   

 שיפוץ בית בורוכוב משמר הנגב -1437תב"ר 

     מאושר עד כה:

   500,000 משרד החקלאות

   250,000 קרנות הרשות 

   750,000 סה"כ

   322,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   1,072,000 סה"כ

   

 מדרכה בכניסה לקיבוץ משמר  הנגב -1444תב"ר 

     מאושר עד כה:

   271,518 משרד החקלאות

   181,012 הכנסות משתכנים

   452,530 סה"כ

 תצוגת כלים חקלאיים 78,234 משרד החקלאות -הגדלה 

 מצ'ינג -תצוגת כלים חקלאיים  52,156 קרנות הרשות -הגדלה 

 עמדת פיקניק 68,959 משרד החקלאות -הגדלה 

 מצ'ינג -עמדת פיקניק  44,999 קרנות הרשות -הגדלה 

   696,878 סה"כ

   

 שיפוץ מקווה שומריה - 1451תב"ר 

     מאושר עד כה:

   87,000 העברה מתקציב רגיל 

   87,000 סה"כ

   79,403 משרדי ממשלה -הגדלה 

   166,403 סה"כ

   

 הרחבת בית המועצה - 1453תב"ר 

     תב"ר חדש:

 1222יתרה מסגירת תב"ר  443,780 קרנות הרשות -הגדלה 

   443,780 סה"כ



 

 

 

 

 אין מתנגדים –המליאה מאשרת פה אחד 

 
 

 המליאה נסגרת

 רשמה: אולגה גונן

 

   

 גן ילדים בברוש - 1454תב"ר 

     תב"ר חדש:

   780,505 משרד החינוך -הגדלה 

   780,505 סה"כ

   

 כרמים -שדרוג תשתיות בישוב הישן  - 1455תב"ר 

     תב"ר חדש:

   491,800 הכנסות משלמים

   491,800 סה"כ

   

 הקמת ביוב כרמים - 1456 תב"ר

     תב"ר חדש:

   320,000 הכנסות משלמים

   320,000 סה"כ

   

 שיפוץ מבנים ישנים מבואות הנגב - 1457תב"ר 

     תב"ר חדש:

   2,000,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   2,000,000 סה"כ

   

 מבנה מורשת תאשור - 1458תב"ר 

     תב"ר חדש:

    635,000                  השיכוןמשרד  -הגדלה 

   635,000 סה"כ


