
 
 

 

 
 

 
 201811/14/בתאריך  201811/פרוטוקול מליאה מספר 

 

, ערן עמר , ירדני, ארז ארז לוזון ,רחל ביטון, דוד בן לולו, דוד פלמ"ח, ניצה צפרירערן דורון,  משתתפים:

 ,אילנה שחף,  יריב מילוא , זילברבוששוש , טוגנדהפטחיימון , ענן שיאון, צביקה טוכטרמן

 אליאסף פלמר ,מוטי אברג'ל, מרדכי מונין ,אודי אורנשטייןרויטל ראובני, לאה שורק,    :התנצלו

 , משה אטס דוד שטארק צחי רם,, אדוה לויד, אמיר אלחייק, אליעזר בן סעיד  נוכחים:
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 2018הגדלת הקצבת המועצה למתנ"ס בשנת  .4

  2019אישור צו ארנונה לשנת  .5
 

 

  דוח ראש המועצה, .1

כי הוא ממשיך בפעילות הציבורית והמקצועית במשרדי הממשלה למזעור  ראש המועצה עידכן •

 הנזקים של ביטול עיר עולים . השבוע מתקיימת שוב פגישה עם נציגי האוצר והפנים . 

ועדת הגבולות הגיאוגרפית דרום עומדת לפני סיום עבודתה . פגישת סיכום להצגת עמדתנו  •

החלטתה . אנו נערכים לכל התרחישים באפשריים  תתקיים בסוף נובמבר. אין כל וודאות לגבי

 . 

לטובת תוספת שיש לנו עינין בפינוי שיטחי אש  מכיווןחוק הרלפ"מ  ( רשות לפינוי מוקשים .  •

חול גם על פינוי נפלים . המהלך יהחוק כך ש פעלנו לתיקון , שיטחי חקלאות ושטחים לייזום 

נע להוסיף תקציב לחוק דבר שיאפשר את ואנו מקווים שמשרד האוצר ישתכ עוד לא הסתיים 

 .תיקונו והחלתו בהתאם

מקדמים את התכנון והבינוי ובמקבלי מחפשים דרך לאפשר מתן שירות  –מרפאה אזורית  •

 לתושבים שאינם חברי קופ"ח כללית . 

היום, למרות שהתחלנו כבר בהקמת  מעדכן כי בשל בעיות בירוקרטיות במשרד החינוך , עד •

להקמתו. מקווה כי   קבלה הרשאה תקציבית ממשרד החינוך,  לא נתיכוןבית ספר ת שלד

ים לעיכוב כי עלולות להיות עהדבר יקרה בתוך שבועיים אך חשוב שחברי המליאה יהיו מוד

   . תלכך השלכות תקציביו

במהלכה נפגש עם תורמים ראשי  לארה"בראש המועצה דיווח לחברי המליאה על נסיעתו  •

ארגונים והקהילות שותפות לרמת הנגב במטרה לחזק את הקשרים ולגייסם לסייע לנו בהקמת 

 מוסדות ציבור המרכזיים בראשם התיכון האזורי והמרפאה. 
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ראש המועצה עידכן את חברי המליאה כי בעקבות תהליך להסדרה של האתר  –אס"פ אשלים  •

חברות . מסמכי המכרז  3למכרז ניגשו  .מפעיליצאנו במכרז לקבלן  החלטתה על סגירתו ,ו, 

 המקצועיים .נבדקים בידי הגורמים 

השבוע , לאחר שנים רבות נחנכה תחנת הדקל בצומת קציעות . התחנה כללת גם חנות נוחות .   •

 כן יירבו...

 

 18/10/41מיום  201810/מליאה מס  לאישור פרוטוקו  .2

 10/2018מס' רוטוקול המליאה המועצה מאשר פה אחד את פמליאת  –החלטה   

 

 נושאים כספיים אישור תב"רים ו . 3

 גזבר המועצה הסביר את התברים והנושאים הכספיים  

 

     :  תב"רים אישור )א
 

 מרכיבי בטחון בפתחת ניצנה  )חדש( מטרה: :1726תב"ר 
 משרד הביטחון  ₪  427,615   סכום:  

  ₪   615,427   :סה#כ  
 

. ביתן שומר בבאר מילכה ₪ 46,154. ביתן שומר בכמהין : ₪ 60,000פירוט העבודות : שער בטחון בכמהין : 
 . ₪ 463,119. גדר בטחון בכמהין: ₪ 46,154: 
 

 בתי אגודה בטללים 7 -תשתיות ל   )שינוי( מטרה: :1577תב"ר 
 טללים השתת' בעלים, אגש"ח ₪      212,000   סכום:  
 משרד נגב גליל ₪   1,190,000     
 הכנסות ממכירת מעטפת מכרזים ₪          5,000     
 משרד הבינוי והשיכון ₪   000,1,204     

  ₪   2,611,100   :סה#כ  
 הגדלת השתת' בעלים לפי הסכם  ₪       46,900    : הגדלה  
  ₪  2,658,000   סה"כ סכום חדש:  

 
 

 תכנון וביצוע בית ספר תיכון  )שינוי( מטרה: :1635תב"ר 
 קרנות המועצה  ₪  13,100,000   סכום:  
 הכנסות ממכירת מכרזים  ₪         12,000     
 תרומות  ₪       144,663     

  ₪   13,256,663   :סה#כ  
 )17,493$תרומה מקולורדו (  ₪       62,667    : הגדלה  
 )91,110$תרומה ממשפ' דיוויס (  ₪     330,818       
  ₪ 13,650,148   סה"כ סכום חדש:  

 
 רענון רכב בטחון לקב"ט  )שינוי( מטרה: :1680תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪         100,000   סכום:  
 כירת רכושמ  ₪           60,000     
 משרד הבטחון  ₪         120,000     

  ₪         280,000   :סה#כ  
 קרנות הרשות  ₪       57,061    : הגדלה  
  ₪     337,061   סה"כ סכום חדש:  
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הסבר: יש לסגור תב"ר ללא תנועה בשנה קלנדרית. הרכב הקודם של הקב"ט הועבר לקצין התחבורה 

 במועצה ולכן לא נרשמה הכנסה ממכירת הרכב.
 
 

 יבילים לקליטה בניצנה 15  )שינוי( מטרה: :1656תב"ר 
 הסוכנות היהודית  ₪      1,800,000   סכום:  

 החטיבה להתיישבות  ₪      1,277,000
 קרנות המועצה  ₪      1,680,000

 משרד הבינוי והשיכון  ₪          600,000     
 הכנסות ממכירת מכרזים  ₪              0004,     

  ₪       5,361,000   :סה#כ  
 החזרה לקרנות המועצה  ₪       933,004    : קטנהה  
  ₪       4,427,996   סה"כ סכום חדש:  
 

 
 

 מרכז הצעירים  )שינוי( מטרה: :6501תב"ר 
 JNF UKקרן קיימת   ₪     240,000   סכום: 
 תרומה ממשפ' דיוויס  ₪       97,746    
 משרד הבינוי והשיכון   ₪     450,000    
 המועצהקרנות   ₪  3,240,000     

  ₪  4,027,746   :סה#כ  
 משרד נגב גליל  ₪      1,000,000    : גדלהה

 החזרה לקרנות המועצה  ₪      1,000,000    : הקטנה
  ₪      4,027,746   סה"כ סכום חדש:  

 
 כמהין וטללים אשלים, התייעלות אנרגטית בקדש,  )שינוי( מטרה: :1710תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪         1,020,000   סכום:  
  ₪         1,020,000   :סה#כ  
 משרד התשתיות  ₪       299,824    : הגדלה  
  ₪    1,319,824   סה"כ סכום חדש:  

 
 סגירת תב"רים

 
מספר 
 תקציב תב"ר שם התב"ר תב"ר

הגדלה / 
 גורם מממן (הקטנה)

הגדלה / 
 הערה (הקטנה)

1643 
יח"ד  58תכנון מפורט 

) ₪ 40( קרנות הרשות  ₪40  986,053      ₪  ניצנה   
סגירת תב"ר 

1643 

1644 
יח"ד  25תכנון מפורט 

) 25₪( קרנות הרשות  ₪25  794,201      ₪  בעזוז  
סגירת תב"ר 

1644 

1647 
תב"ע כביש גישה 

) 28₪( קרנות הרשות  ₪28  123,147      ₪  בעזוז  
 סגירת תב"ר

1647  

  ₪ 568,8 קרנות הרשות (₪8,568)  145,000      ₪  רכבים 2רכש  1714

סגירת תב"ר 
והחזרת  1714

 היתרה לקרנות

1531 
תחנת הסעה לבית  

  ₪ 10,419 קרנות הרשות (₪10,419)  120,000      ₪  ספר צין 

סגירת תב"ר 
והחזרת  1531

 היתרה לקרנות

1659 

הצללה ושיפור סלים 
ספורט למגרש 

₪ 220,000 משאבים   ₪ 36,814.5 קרנות הרשות (₪36,814.5) 
סגירת תב"ר 

1659  

1700 
רכישת כלי אצירת 

 קרנות הרשות ₪38,513.61  ₪ 2,850,000 פסולת
)38,513.61 (

₪ 
סגירת תב"ר 

1700  
 

 הסבר : 
 לקיחת כסף מהקרן הכללית –הגדלה 
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 בסוגריים  החזרת הכסף לקרן הכללית  –הקטנה 

 
  התב"רים הנ"ל מאשרת פה אחדמליאת המועצה החלטה: 

 
     :  נוספים כספיים נושאיםב.

 
 קראווילות. 13ש"ח עבור שיפוץ  600,000-ב  הגדלת תקציב ועד מקומי כמהיןא.

 נה בהעברת תקציב מעודכן של הועד המקומי.מות
 2018רזרבה לתקציב    מקור תקציבי : 

 )2018 -. ההעברה מותנת בשינוי תקציב הועד בשניתנו כמקדמה ₪ 300,000(מהסכום הנ"ל יקוזזו 
 

 שחזור "מבצע חורב"ב.
  ₪ 40,000  השתתפות המועצה:

 2018 רזרבה לתקציב   מקור מימון:
 
 ההחלטות הנ"ל 2את  מאשרת פה אחד: מליאת המועצה החלטה 

 

 2018הגדלת הקצבת המועצה למתנ"ס בשנת  .4
, זאת ₪ 350,000 -בתקציב המתנ"ס ב הלהגדיל את השתתפותדירקטוריון המתנ"ס פנה למועצה 

מאחר ומבדיקת תקציבית שנעשתה לפני כחודשיים הוברר שהמתנ"ס לא יוכל לסיים את שנת 
מהוצאות  צד שנימללא תוספת זו אשר נובעת מצד אחד בהכנסות שתוכננו ולא התממשו ו 2018

בישיבתו האחרונה בתקציב המפורט אשר חורגים מהתקציב המאושר. דירקטוריון המתנ"ס דן 
 ובסיבות לגרעון החזוי.

 350,000 -להגדיל את השתתפותה בתקציב המתנ"ס ב מאשרת פה אחד: מליאת המועצה החלטה
 .2018בשנת  ₪

 

 תעריפים לתחנות כוח סולאריותלהוספת  החריגהכולל אישור בקשה  9201אישור צו מיסים לשנת  .5
 9201לשנת בצו הארנונה באזור אשלים 

 . 0.32%הינו  2019שיעור עדכון הארנונה לשנת  המליאה כי  ירר לחביהסב ,גזברעוזר האמיר אלחייק, 
. התעריפים 2019בקשה חריגה להוספת תעריפים בצו הארנונה לשנת המליאה נדרשת לאשר כמו כן, 

 .19.07.2010לפי הסכם החשב הכללי מיום  אשליםאזור ב יותראסולהמבוקשים הינם לתחנות כוח 
  

 לשרי הפנים והאוצר בקשהגשת ההואת  9201צו המיסים לשנת  אתמאשרת מליאת המועצה  החלטה:
 .2019לשנת  מיסיםבצו ה הוספת תעריפים לתחנות כוח סולאריות באזור אשליםל
 

 

 

 ערן דורון

 

  ראש המועצה

 

 רשמה: אדוה לויד
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