
 

 

 
 
 

 06/09/20פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
 10/2020מס' 

 
 ראש המועצה  - ניר זמיר   נוכחים:

   נציג משמר הנגב - תומר רכטמן 
   נציג שובל - חסיה ישראלי 

   נציג גבעות בר - ירון בורבא 
   חצריםנציג  - אריה ולדברג 
 נציג להב   - אסף לה גנק 

   נציג משמר הנגב - גילי מולכו 
 נציג חצרים   - רימון עופר 

 תאשור   - אדי תורג'מן 
 נציג דביר   - אסף רוט 

 נציג בית קמה               -  ירון שיפוני         
 תדהר  נציג  - איציק אבוטבול 

 נציג שומריה   - אייל פינס 
 
 

   נציג נבטים - שמעון רוזיליו   : חסרים
 נציג כרמים   - מיכאל בן ברוך  

 נציג ברוש             - גיא חדידה                                    
 

 מנכ"ל  - פלג ניאגו  משתתפים: 
 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  
 קטור חשמל ירוק פרוי –עידו רובינשטיין   

 מנכ"ל חכ"ל דודאים   -ניר בר דוד                            
 
 

   
 ראובן נתנאל.  הרב -ראש הישיבה התיכונית בשומריה -פתיחה: 1סעיף 

" תודה על הסיוע בהקמת הישיבה הזו, אני שמח להיות חלק מהמועצה הזו. הממשקים שלנו היו  
נעימים ומכבדים. כל נקודת מפגש היא מכוננת ומלמדת ומשפיעה עלינו לטובה. תודה לניר  תמיד  

 ולצוות שלו שנשכבו על הגדר מול משרד החינוך, פתחו דלת אחרי דלת ועזרו לנו לממש את החלום."
 

 הצגת תוכנית עבודה חשמל ירוק.: 2סעיף 
וא חלק מההחלטה להיות מועצה  "קידום תחום האנרגיות החלופיות ה   -ניר זמיר ראש המועצה

ירוקה ומאפשר גם זרוע כלכלית נוספת למועצה. זו השקעה לזמן ארוך עם פוטנציאל רב. אני מודה  
 לניר בר דוד, מנכ"ל דודאים שעסק בכך עד היום ומאחל בהצלחה לעידו."  

 
מתחדשת  דום הטיפול בחשמל ירוק ואנרגיה  ייקטור לטובת ק ג עידו רובינשטיין אשר נכנס כפרומצי

חזור  נחנו רוצים להתמקד במעידו הציג בפני המליאה תוכנית וחזון לפיתוח התחום: " א  במועצה.
אנרגיה חלופית ממגוון סוגים, בין השאר לממש את הפוטנציאל הגלום בתחנת לייצור דלק  ויצירת  

ובביצוע  מרכזי אספקת אנרגיה  מתאן הפועלת בדודאים, בהקמת תחנות טעינה חשמליות וגז המ
 .תהוצגה מצג  -  קטים לייעול אנרגטי."פרוי



 

 

 
 
 

 המליאה שמעה את התוכנית ומאשרת 
 

אסף רוט נציג במליאה ויו"ר ועדת איכות הסביבה דיווח על פעילות    -וועדת איכות הסביבה:  3סעיף  
הוועדה בחודשים האחרונים. רוט ציין כי הוועדה מתקשה להקים ועדות איכות הסביבה יישוביות  

 יאה ולחבריה לסייע בכך באותם יישובים התקשים בכך.למל  אוקר
 

מאוזן,  נטע לי מציגה, תפיסת התקציב הינה תקציב    -תקציב ביה"ס חינוך מיוחד עדני הנגב:  4סעיף  
 תלמידי מועצה. 2-תלמידי חוץ ו 20 -אין תמיכת פר קפיטה

 
 אושר פה אחד 

 
מציג ניר בר דוד מנכ"ל החברה, תוצאות משביעות רצות    -דיווח חצי שנתי חכ"ל דודאים:  5סעיף  

 באופן כללי והן ביחס לתכנון התקציבי, גדול בכמויות מוטמנות של פסולת יבשה. 
 אושר פה אחד 

 
אולגה מציגה הצעה,    - תשלום לחברי וועדת ערר בהתאם לחוזר מנכ"ל  - הצעת החלטה:  6סעיף  

₪ לשעה לחבר, לכל שעת דיון ועד שעתיים    188- ₪ ו  211המועצה מאשרת תשלום ליו"ר הוועד לפי  
 הכנה לדיון. 

 וועדות אחרים. משתתפי צריך להשים לב שלא תהיה כאן תופעה של בקשות דומות מ - חסיה
 

 אחד מאושר פה 
 

חוק עזר עירוני לרוכלות שנועד להסדיר את התחום, דבר שיאפשר הצבת דוכני    -רוכלות:  7סעיף  
 מכירה שונים ביישובים, באישורם ואישור המועצה. 

 
 מאושר פה אחד 

 
 

 .  2020אשור תקציב וועד מרומי שומריה לשנת : 8סעיף 
 

 שר פה אחד ומא
 
 
 
 

 תברים.:9סעיף 
 מאושר פה אחד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

   

 6/9/20                 9/2020לאישור במליאה תב"רים 

   

   

 אחזקת מתקני ספורט -934תב"ר 

     מאושר עד כה: 

   258,936 העברה מתקציב רגיל 

   118,398 משרד התרבות והספורט 

   540,881 טוטו  -מוסדות ותרומות 

   395,000 משרד השיכון 

   1,685,956 קרנות הרשות 

   75,000 הכנסות משלמים 

   3,074,171 סה"כ 

 העברה מתקציב רגיל  -הגדלה 
                 

 182934.910מתוקצב בסעיף    325,000

   3,399,171 סה"כ 

   

 הקמת מבנה רב תכליתי בשומריה -1443תבר 

     מאושר עד כה: 

   6,218,530 מוסדות ותרומות 

   1,260,000 משרד השיכון 

   214,500 הכנסות משלמים 

   7,693,030 סה"כ 

   1,000,000 מלוות מבנקים  -הגדלה 

   8,693,030 סה"כ 

   

 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך  -1445תב"ר 

     מאושר עד כה: 

   564,000 העברה מתקציב רגיל 

   241,512 משרד החינוך 

   750,000 קרנות הרשות 

   1,555,512 סה"כ 

 העברה מתקציב רגיל  -הגדלה 
                   

 1813220910/99יתוקצב בסעיף   -יובלי הנגב   11,000

   1,566,512 סה"כ 

   

 בינוי ביה"ס מבואות הנגב  -1274תב"ר 

     מאושר עד כה: 

   4,500,000 העברה מתקציב רגיל 

   3,440,530 משרדי ממשלה  

   49,116,646 משרד החינוך 

   6,000,000 קרנות הרשות 

   26,000,000 מלוות 

   89,057,176 סה"כ 



 

 

 
 
 
 

 
   -מנכ"ל המועצה -פלג ניאגו  -דיווח סטטוס קורונה ופתיחת שנת לימודים: 10סעיף 

שנת הלימודים נפתחה יפה מאוד ואני מקבל משובים חיוביים על מתווה הלימודים של המועצה.  
זה מלחיץ מבחינת התחלואה וגם מבחינת תוכנית הרמזור. אם הייתי יכול לבחור הייתי מעדיף  

הנחיות התקהלות מאוד מקילות בגלל הירוק ואני מודאג שאם נמצה את זה   להיות כתום. יש לנו
לא נהיה ירוקים במהרה, קיים מתח עדין מאוד בין רצון המועצה לשמור על הירוק ובין הרצון  

 לאפשר אירועים ומפגשים.  
 מאושר פה אחד 

 
 אשור שמות רחובות בנבטים. -: נושא שלא הופיע בהזמנה למליאה 11סעיף 

 המליאה שמעה את שמות הרחובות 
 מאושר פה אחד 

 
 

 רשמה: אולגה גונן, עו"ד 
 
 
 
 

 

 182934.910מתוקצב בסעיף   325,000 העברה מתקציב רגיל  -הגדלה 

   89,382,176 סה"כ 


