
 

 

 10/05/2020פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  2020/60מס' 

 
 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
 )בוידיאו( נציג להב - אסף לה גנק

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

 
  : נעדרים

 נציג ברוש  - גיא חדידה
   משתתפים:

 מנכ"ל - פלג ניאגו                           
 גזברית - אביטלנטע לי   

 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד 
 אגף יישובים מנהל        -         איתי זיידנברג  
   מנהל אגף חינוך               -    אמיר ברזילי  
 מנכ"ל חכ"ל יזום ופיתוח -דרור קרוואני  
 רו"ח -  יורם שוחט  
  
   

 דיווחים :1סעיף 
 אחרי יום העצמאות ממצב חירום מלא אנו נכנסים לשגרת חירום. 

איפה שאפשר בהתאם להנחיות אנו משחררים, במועצה מתחילים לחזור לשגרה, ממשיכים לקדם 
 פיתוח בישובים, עומלים על חזרה לשגרה במערכות החינוך.

 
  5/2020: אישור פרוטוקול מליאה 2סעיף 

 
 המליאה מאשרת פה אחד

 
 הוספת סעיף חדש להזמנה: 3סעיף 

 למליאה ושאהוספת נ תהמליאה מאשר
 

 עבור שיפוץ מבנים במבואות הנגב.₪  2,000,000אישור מענק פיס 
 :2019-2023אישור עדכון תוכנית חומש מפעל הפיס 

 



 

 

 

 
 

 המליאה מאשרת פה אחד
 
 

 : חזרה לשגרת חירום במועצה4סעיף 
 

בו היה מאוד קשה לאנשים  ההייתהחל מעכשיו אנו עוסקים בשגרת קורונה, הסגר האדוק שהמדינה 
והשחרור שלו עומד ביחס הפוך למה שהיה בסגר, יש אווירת סוף קורס ופחות מקיימים את ההנחיות 

ך יש הרבה לחץ לחזור לשגרה אנחנו כל הזמן מנסים לאזן בין הצורוכך מעלים את הסיכון להדבקות. 
לחזור לשגרה לשמירה על הנחיות המדינה ושמירה על בריאות הציבור. מרבית עובדי המועצה חזרו 
לעבודה, ישנם עובדים מעטים שההנחיות אינם מאפשרות חזרה לעבודה כגון קבוצות סיכון, אנשים 

 שתחומי העבודה שלהם עדיין לא פעילים.
 

 המליאה שמעה את הדיווח
 
 

 חינוך: חזרה למערכות 5סעיף 
כרגע מערכות החינוך חזרו במתווה חלקי, אנחנו פועלים כדי להחזיר את כל העובדים מהחלת"ים, היום 

ילדים, יא ויב חזרו  18התחלנו לעבוד על מתווה של חזרה של ד' עד ו'. חילקנו את הילדים לקבוצות עד 
 נה לבגרויות.תלמידים לבית הספר לטובת תגבורים והכ 140מכוון בגרות כל יום מגיעים כ 

 
 מה קורה לשירות הפסיכולוגי הנלווה לחינוך?חסיה: 
בעקבות משבר הקורונה פתחנו . השירות הפסיכולוגי לא הפסיק לעבוד לרגע בתקופה הזאתאמיר: 

, אז סה"כ מהקורונה עוד תייעציםקבוצה של יורים של ישובים בה אנו מדווחים מעדכנים בשינויים ומ
 משהו טוב יצא.

 שמעה את הדיווחהמליאה 
 



 

 

 
 : דיווח כספי על ההוצאות בתקופת קורונה6סעיף 

בדרך כלל המוטו בשעת משבר הוא להתחיל לפעול על פי תזרים, דיברנו לא אחת בהנהלה נטע לי: 
, כשפרץ המשבר הדבר הראשון שעשינו זה בדקנו את המצב הכספי הנוכחי בבנק תובמליאות קודמו

באגפים השונים  התקציביותכדי לעבות אותו, לכן הפעלנו בעזרת  ולעשות את כל הפועלות הנדרשות
מיליון  15לחץ על משרדי הממשלה לשחרור כספים, הדבר הניב פרי ובחודשים האחרונים שחררנו כ 

 ש"ח שהיו במשרדי ממשלה ובסה"כ המצב התזרימי של בני שמען טוב ואפילו טוב מאוד.
 ₪  635,000 -הוצאות ישירות של המועצה עד כה מסתכמות בכ

 3אושרו תקנות הפטור מארנונה לעסקים, המתווה אומר מתן פטור מלא מארנונה ל  21/04/20בנוסף ב
 –חודשים , המועצה אימצה את המתווה הראשון וסה"כ הנחת הפטור המחושבת תעמוד על כ 

 ,92%הממשלה משפה רשות איתנה ב₪,  2,750,000
בקיזוז ₪  780,000לא מתוכנן של כ  אם אנחנו לוקחים את כל ההוצאות הישירות יש כאן תקציב

  תרומות.
  

מסודה סטרים, קמדע, ארומה, דודאים, ויוליה, מפעל ₪  85,000במועצה התקבלו תרומות על סך כ 
 הפיס וקרן קרב.

  
 5%וץ רוחבי בתקציב המועצה של על מנת להכין את המועצה ולהתנהל באופן אחראי הוחלט על קיצ

 ₪. מיליון  2.5המהווה כ 
 בנוסף כמויות האשפה המוטמנת גדלו רבות והמועצה תראה עליה בהכנסות מגני הדס.

בהתייחס למתווה החזרה לחינוך, יש חששות מהכפלת ההסעות במועצות האזוריות, מתוך בדיקה שלנו 
)בהתייחס לחינוך הרגיל בלבד( זה נראה שאנחנו פחות או יותר מאוזנים, לפי הודעת המדינה יש הגדלה 

 .פר קפיטה 50%של 
רבות שהיו תקועות כל זאות למועצה יש תזרים מוזמנים טוב וחיובי, המדינה שחררה הרשאות בסה"כ 

 מחזיקים את הראש מעל המים.ולאור התנהלות אחראית של המועצה אנו 
  

 המליאה שמעה את הדיווח
 

 : אישור תקציב ועדים מקומיים7סעיף 
 

מאשרים את התקציב של הועד המקומי בישובים שובל בית קמה דביר להב חצרים משמר הנגב נטע לי: 
 להזמנה למליאה.בהתאם למצגת שצורפה 

 
 המליאה מאשרת פה אחד

 
 

 רו"ח יורם שוחט –: אישור דוחות כספיים תאגידיים: מכון רימון, ייזום ופיתוח 8סעיף 
 

  הדוחות הכספיים צורפו להזמנה למליאה.
 
 

 המליאה מאשרת פה אחד
 : תבר"ים9סעיף 

 
 



 

 

 תקציב פיתוח להב - 1113תב"ר 

     מאושר עד כה:

    3,837,125               קרנות הרשות

    446,083                  הכנסות משלמים

    13,573                    משרד החינוך

    4,296,781               סה"כ

 31/12/19היטלי השבחה עד  30%החזר   47,749                    קרנות הרשות -הגדלה 

   4,344,530 סה"כ

 

 תקציב פיתוח שובל - 1114 תב"ר

     מאושר עד כה:

   4,115,700 קרנות הרשות

   1,881,161 הכנסות משלמים

   1,000,000 משרד השיכון

   83,219 משרדי ממשלה

   7,080,080 סה"כ

 31/12/19היטלי השבחה עד  30%החזר   3,170                      קרנות הרשות -הגדלה 

   7,083,250 סה"כ

 

 תקציב פיתוח חצרים - 1115תב"ר 

     מאושר עד כה:

   6,975,238 קרנות הרשות

   692,421 הכנסות משלמים

   181,366 משרדי ממשלה

    7,849,025               סה"כ

 31/12/19היטלי השבחה עד  30%החזר   102,246                  קרנות הרשות -הגדלה 

   7,951,271 סה"כ

 

 תקציב פיתוח משמר הנגב - 1116תב"ר 

     מאושר עד כה:

   5,014,158 קרנות הרשות

   492,857 הכנסות משלמים

   37,573 משרד החינוך

   45,417 משרדי ממשלה

   5,590,005 סה"כ

 31/12/19היטלי השבחה עד  30%החזר   151,036                  קרנות הרשות -הגדלה 

   5,741,041 סה"כ

 
 
 



 

 

 תקציב פיתוח כרמים - 1117תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,158,704 קרנות הרשות

   280,490 הכנסות משלמים

   41,084 משרד החינוך

   100,000 משרדי ממשלה

   42,104 מוסדות ותרומות

   2,622,382 סה"כ

 31/12/19היטלי השבחה עד  30%החזר   11,793                    קרנות הרשות -הגדלה 

   2,634,175 סה"כ

 

 תקציב פיתוח נבטים - 1118תב"ר 

     מאושר עד כה:

   4,642,132 קרנות הרשות

   1,019,483 הכנסות משלמים

   605,537 מוסדות ותרומות

   6,267,152 סה"כ

 31/12/19היטלי השבחה עד  30%החזר   11,997-                   קרנות הרשות -הפחתה 

   6,255,155 סה"כ

 

 תקציב פיתוח שומריה - 1119תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,517,464 קרנות הרשות

   112,815 הכנסות משלמים

   2,630,279 סה"כ

 31/12/19היטלי השבחה עד  30%החזר   5,739                      קרנות הרשות -הגדלה 

   2,636,018 סה"כ



 

 

 תקציב פיתוח גבעות בר - 1120תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,583,101 קרנות הרשות

   82,903 הכנסות משלמים

   50,000 משרד החינוך

   179,500 מוסדות ותרומות

   2,895,504 סה"כ

 31/12/19היטלי השבחה עד  30%החזר   21,204                    קרנות הרשות -הגדלה 

 גן משחקים - 1450העברה לתב"ר   352,000-                 קרנות הרשות -הפחתה 

   2,564,708 סה"כ

  

 תקציב פיתוח בית קמה - 1121תב"ר 

     מאושר עד כה:

   3,269,957 קרנות הרשות

   1,610,426 הכנסות משלמים

   4,880,383 סה"כ

 31/12/19היטלי השבחה עד  30%החזר   7,454                      קרנות הרשות -הגדלה 

   4,887,837 סה"כ

  

 תקציב פיתוח דביר - 1123תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,870,488 קרנות הרשות

   30,212 הכנסות משלמים

   48,000 משרד החינוך

   2,948,700 סה"כ

 31/12/19היטלי השבחה עד  30%החזר   52,011                    הרשותקרנות  -הגדלה 

   3,000,711 סה"כ

  

 תקציב פיתוח ברוש - 1131תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,459,040 קרנות הרשות

   414,117 הכנסות משלמים

   68,356 משרדי ממשלה

   20,000 מוסדות ותרומות

   232,774 העברה מתקציב רגיל

   3,194,287 סה"כ

 31/12/19היטלי השבחה עד  30%החזר   81,354                    קרנות הרשות -הגדלה 

   3,275,641 סה"כ

      

 תקציב פיתוח תאשור - 1132תב"ר 

     מאושר עד כה:

   1,837,078 קרנות הרשות

   177,889 הכנסות משלמים

   351,892 משרדי ממשלה

   21,333 מוסדות ותרומות

   34,952 העברה מתקציב רגיל



 

 

 
 
 
 

 מאשרת פה אחדהמליאה 

 

 
 המליאה נסגרת 

 

   2,423,144 סה"כ

 31/12/19היטלי השבחה עד  30%החזר   58,700                    קרנות הרשות -הגדלה 

   2,481,844 סה"כ

  

 תקציב פיתוח תדהר - 1133תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,428,992 קרנות הרשות

   364,101 משלמיםהכנסות 

   18,592 משרדי ממשלה

   21,333 מוסדות ותרומות

   546,071 העברה מתקציב רגיל

   3,379,089 סה"כ

 31/12/19היטלי השבחה עד  30%החזר   43,948                    קרנות הרשות -הגדלה 

   3,423,037 סה"כ

  
 גן משחקים גבעות בר - 1450תב"ר 

     כה:מאושר עד 

   297,000 מוסדות ותרומות

   33,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   330,000 סה"כ

 JNF -מימון ביניים מת.פיתוח עד להגעת התרומה מ 352,000 קרנות הרשות  -הגדלה 

   682,000 סה"כ

   

 עיצוב מרחבי למידה ביה"ס ניצני הנגב - 1459תב"ר 

     מאושר עד כה:

   80,000 משרד החינוך

   520,000 קרנות הרשות

   600,000 סה"כ

 18132.910/71יתוקצב בסעיף  200,000 העברה מתקציב רגיל -הגדלה 

   800,000 סה"כ


