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 2021/12/26מתאריך   12מספר פרוטוקול מליאה 

 במו"פ רמת הנגב

, ערן דורון , תח גורני , יפ, דוד בן לולו, מאיה מוניץרויטל ראובני  דוד פלמ"ח, , מוטי אברג'ילשתתפים : מ

 , חגית דולינסקי, גולן כפריאליסף פלמר, ארז לוזון, מוני מרדכי

 , צבי בן דרורצבי בן דרור, חנינא בלוט , ערן עמרשרון מזרחי,   :חסרים

 אליעזר בן סעיד, אמיר אלחייק, הילה קפלן   :נוכחים
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  דו"ח ראש המועצה .1

  ראש המועצה בירך את נבחרת השחייה של המועצה והשחיינים המוצלחים שגרמו לגאווה גדולה

ן בשנית את למועצה על הזכיות היוצאות דופן שלהם!!! חברי המליאה ביקשו שהמועצה תבח

 נושא הקמת הבריכות ברחבי המועצה לטובת חיזוק התחום הזה במועצה . 

  שוטרים  80עדכון ראש המועצה על מעבר חטיבה טקטית לתחומי המועצה. מדובר בתוספת של כ

כפי שעדכנו במליאה הקודמת. חברי המליאה ביקשו לזמן את ראש החטיבה להיכרות עם חברי 

 המליאה והצגת משנתו. 

 המועצה מקיימת סיורים בשטח עבדה להיכרות עם התושבים והשטח. -עדכון בנושא עבדה

במקביל המועצה תביא את נושא עבדה להחלטה במליאה או בפברואר/במרץ. כמו כן, ראש 

המועצה ציין כי חסרה לו הנוכחות של חברי המליאה באחד הסיורים בעבדה ע"מ שיוכלו לקבל 

  ה תקדם סיור ספציפי לחברי מליאה לישוב עבדה .המועצהחלטה מבוססת נתונים. 

 

  202112.5. –מתאריך ה  11מספר אישור פרוטוקול  מליאה  .2

בכפוף לעדכון  202112.5.מיום המליאה  לפרוטוקו את פה אחד מאשרת המועצהמליאת : החלטה

 בנוגע לתקציב שאושר על מבנה הקהילה של האוניברסיטה ולגבי הערותיו של ארז לוזון. 

 

 אישור תב"רים:  .3

 

  רענון רכב בטחון בכמהין  מטרה:  )חדש(: 4618תב"ר 
  משרד הביטחון₪  145,000  סכום :   
 קרן כללית ₪   75,000     
 ₪  220,000  סה"כ:   
 .הרכב הישן יעבור לרשות המועצה 
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 לישובים תאורה זמנית רכישת  מטרה:  )חדש(: 5618תב"ר 
 כללית קרן ₪ 134,000  סכום :   
 ₪  134,000  סה"כ:   
  מדי פעם בזמן ביצוע עבודות ביישובים נדרשת התקנה זמנית של תאורת רחובות שמותקנת בזמן העבודות

 ומוסרת בתום אותן עבודות. התאורה היום נדרשת להתקנה בהרחבה במדרשת בן גוריון.
 

 שדהבמשאבי יח"ד  59ביצוע פיתוח ותשתיות ל   מטרה:  )חדש(: 6618תב"ר 
 משרד השיכון ₪ 2,257,134  סכום :   
 ₪  2,257,134  סה"כ:   

 
 הקמת מתקן לאגירה וייצור אנרגיות מתחדשות  מטרה:  )חדש(: 7618תב"ר 

 1990000920תקציב רגיל סעיף  ₪  15,200,000  סכום :   
  קרן כללית ₪     767,393     
 ₪  15,967,393  סה"כ:   

 
 שדרוג גן משחקים בכמהין  מטרה: )שינוי( :8541תב"ר 

 קרן כללית₪     000250,               סכום:   
 ₪     250,000  :סה"כ   
 כמהין -נראות בטיחות ובטחון –תקציב רגיל   ₪      78,000 )+(   הגדלה:   
 ₪  328,000סה"כ סכום חדש:    

 

 נושאים כספיים נוספים
 

 ₪ 10,000 –שנים ליישוב שיזף  10בקשה לאישור תקציב לחגיגות  .1

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התקציב הנ"ל.החלטה: 

 2021מקור מימון  : רזרבה לתקציב 

 

 2021 לתקציב 2אישור שינוי מספר  .4

 ₪. 140,142,000על סך  2מספר  2021מגיש למליאה השינוי התקציבי הרגיל של גזבר המועצה              

ארנונה רטרואקטיבית של בשל התוספת ב בעיקר נובעהגדלת התקציב שגזבר המועצה מסביר למליאה 

בגין ההסכם מול התחנות הסולריות ו₪ מיליון  9.4שהתקבלה במועצה בסך של  השנים האחרונות 

והכנסות מהרזרבה שנשמרה בתחילת השנה במידה ₪ מיליון  2.6שליד אשלים. יתרה ההגדלה בסך של 

הארנונה יהיו קטנות מהתכנית וזאת בעקבות הקורונה.  בשאר סעיפי התקציב לא היו שינויים 

 משמעותיים.

 

 ₪. 000,142,401בסך של  2021תקציב של  2את שינוי מספר  פה אחדהמליאה מאשרת החלטה: 

 

 

 07/11/21אישור פרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך  .5

פרוטוקול וועדת הביקורת עבר לעיון חברי המליאה והוצג לחברי וועדת הביקורת והמסקנות של מבקר 

 המועצה התקבלו ע"י הוועדה. 

 07/11/2021את פרוטוקול וועדת הביקורת מתאריך  פה אחדמאשרת  המליאה החלטה:
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 בישוב מדרשת בן גוריון 2022אישור היטל שמירה  .6

עדכן לגבי המשך גביית היטל שמירה בישוב מדרשת בן גוריון. ע"מ לאפשר  אמיר אלחייק , ע' הגזבר

 את המשך הגבייה, על המליאה לאשר את הגבייה.

 בישוב מדרשת בן גוריון 2022את אישור היטל השמירה לשנת  פה אחדהמליאה מאשרת החלטה: 

 
 
 
 

 

 

 

 ערן דורון

 ראש המועצה

 

 והילה קפלן מנכ"לית המועצה  ע.גזבר –אמיר אלחייק : םרש
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