
 
 

 

 
 

 ראש המועצה
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 דוח ראש המועצה .1

ראש המועצה דיווח לחברי המליאה על ההחלטה לפתוח בשנת הלימודים הקרובה , כתה ט' בבית  •

ספר משאבים. ההחלטה התקבלה לאחר בחינת המשמעויות השונות לרבות המשמעות הכלכלית 

 ה ח' . תלמידי כית 46נרשמו כבר כון להיות תקציבית . נ
במקביל, פועלים באופן אינטנסיבי לקידום קבלת ההרשאות התקציביות להקמת בית הספר . 

 לוחות הזמנים מאוד מאוד לחוצים . 

החקלאות ולפרנסת החקלאים שלנו  סוגית הורדת המכסים בחקלאות מהווה איום משמעותי לענף •

וספים וארגוני החקלאות לפעילות נמרצת מול משרד אנחנו שותפים ביחד עם ראשי מועצות נ

האוצר למנוע את המהלך שהאוצר מקדם בשם "הורדת יוקר המחיה" . עבורנו החקלאות היא גם 

 ערך של אחיזה בקרקע ועצמאות מזון ולא רק פרנסה של תושבים . 
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 ראש המועצה

חוק בנושא  שי עולה להמשך דיון בכנסת הצעתיביום של –המשך המאבק כנגד תאונות עם גמלים .  •

אכיפה וסימון גמלים . הצעת החוק תועלה על ידי ח"כ בצלאל סמוטריץ ובסיוע של נציגים 

 מהמועצה .

. הצגנו בפניה את היעדים האתגרים על פי הזמנתנו סיירה ועדת הגבולות המרחבית במועצה   •

קיצוץ בפנים ה=עמדת המועצה בבואה ליישם את יעד הצמיחה הדמוגרפית מול איום כלכלי של ה

 התקציבי הכבד הצפוי לנו בגין ביטול סיווג עיר עולים . 

השבוע צפוי דיון בוועדת הכספים במשמעויות הכלכליות הכבדות  על הרשויות בגין ביטול סיווג  •

 עיר עולים . 

בראשות המנכ"ל ראסל רובינסון והצוות הבכיר ביקרה ברמת הנגב . זהו ארה"ב,   JNFמשלחת  •

ברמת הנגב .  JNFמבטא שינוי במדיניות לטובת מעורבות ושותפות של ביקור חשוב ביותר ש

 הפרוייקט הראשון הוא מרכז הצעירים. 

מקצועית ומסודרת לגיבוש חברת דלויט עושה עבודה   -תוכנית אסטרטגית כלכלית  למועצה  •

 חב' דלויט תציג בפני חברי המליאה. . התוכנית

 השבוע תתקיים פגישה עם שר התשתיות בנושא הפיכת תאגיד מי רמת הנגב גם לתאגיד מים .  •
 

 7.1.18מיום  1/2018אישור פרוטוקול מליאה מס'   .2
 .1/2018את פרוטוקולי מס' מאשרת פה אחד, מליאת המועצה  החלטה:

 

 דיווח של מנהלת השרותים החברתיים: .3
השירותים החברתיים במועצה כולל תכנית העבודה  נתנה סקירה מפורטת על פעילותורד חדידה 

 של המחלקה.

 ורד ענתה על השאלות השונות שהופנו ע"י חברי המליאה. 

 

  30/1/18אישור פרוטוקול  ועדת רכב מיום  .4
  החלטה:

  1-, נמנע  1-,  נגד 15 –בעד 

  זה.המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול מאשרת  את פרוטוקול ועדת הרכב מליאת המועצה 

 

 לצורך נסיעת ראש המועצה לאוסטרליה   30.1.2018אישור פרוטוקול ועדת תרומות מיום  .5

  החלטה:

ראש המועצה  ו שלנסיעתלמימון את פרוטוקול ועדת התרומות  מאשרת פה אחד מליאה המועצה

 לאוסטרליה. פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול המליאה.
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 ראש המועצה

 :והחלטות כספיות  אישור תברים .6
 

 2017פיתוח בית עלמין באשלים    מטרה: :1691תב"ר 
 המשרד לשירותי דת  ₪ 60,000  סכום חדש:

  ₪ 60,000   סה"כ:  
 

 2017סימון כבישים והתקני בטיחות    מטרה: :1692תב"ר 
 משרד התחבורה  ₪ 61,599  סכום חדש:

 קרן כללית  ₪ 15,400   
  ₪ 76,999   סה"כ:  
 

 כביש כניסה מתנס ולבי"ס ממ"ד -הסדרת מדרכה    מטרה: :1693תב"ר 
 משרד התחבורה  ₪ 240,000  סכום חדש:

 קרן כללית  ₪ 60,000   
  ₪ 300,000   סה"כ:  
 

 שיקום תאורה הקפית בניצנה   מטרה: :1694תב"ר 
 משרד הביטחון  ₪ 00058,  סכום חדש:

  ₪ 85,000   סה"כ:  
 

 חצר מדעית על אנרגיות מתחדשות צין   מטרה: :1695תב"ר 
 משרד החינוך  ₪ 300,000  סכום חדש:

  קרן כללית  ₪ 200,000   
  ₪ 500,000   סה"כ:  
 

 עיצוב מרחב למידה בב"ס משאבים   מטרה: :1696תב"ר 
 משרד החינוך  ₪ 80,000  סכום חדש:

  קרן כללית  ₪ 60,000   
  ₪ 140,000   סה"כ:  
 

 עיצוב מרחב למידה בב"ס נגב סיני   מטרה: :1697תב"ר 
 משרד חינוך  ₪ 80,000  סכום חדש:

  ₪ 80,000   סה"כ:  
 

 החלפת רכב לרכז נוער   מטרה: :8169תב"ר 
 קרן כללית  ₪ 000104,  סכום חדש:

  ₪ 104,000   סה"כ:  
 

 מבנים יבילים בניצנה 10רכישה והקמת   (שינוי) מטרה: :1557תב"ר 
 משרד נגב גליל  ₪    1,350,000   סכום: 
 הסוכנות היהודית  ₪    1,500,000    

 משרד הבינוי והשיכון  ₪       400,000     
 קרנות המועצה  ₪       360,000     

  ₪ 3,610,000    :סה#כ  
 הסוכנות היהודית  ₪ 10,000     הגדלה:  
 הכנסות ממכירת מעטפות מכרזים  ₪ 1,750       
  ₪ 3,621,750   סכום חדש: סה"כ  

 הערה: סגירת התב"ר לאחר מכן
 

 תכנון והקמת מעון יום באשלים  (שינוי) מטרה: :1590תב"ר 
   מיליון),  1.1תרומת קרן מיראז(  ₪    1,210,653   סכום: 

 אלף) 77אקסודוס נורד(                                                                                             
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 ראש המועצה
 משרד הבינוי והשיכון  ₪       743,000    
 קרנות המועצה  ₪    3,078,583    

  ₪ 5,032,236   :סה#כ  
 ת הכנסות ממכירת מעטפו  ₪     2,750     הגדלה:  

 מכרזים                                                                                                            
 החזרה לקרן הכללית  ₪ 881,897    הקטנה:  
  ₪ 4,153,089   סה"כ סכום חדש:  
 

 יחידות דיור בניצני סיני 32הקמת   (שינוי) מטרה: :1503תב"ר 
 קרנות המועצה  ₪ 685,000   סכום: 
 השתתפות בעלים ₪ 815,000    
 קרן קיימת לישראל ₪ 2,000,000    
 משרד הבינוי והשיכון ₪ 1,760,000    

  ₪ 5,260,000   :סה#כ  
 השתת' בעלים  ₪ 85,000      הגדלה:  
 קרן כללית  ₪ 600,000        
  ₪ 5,945,000    סה"כ סכום חדש:  

) , אנחנו נדרשים לבצע המשך פיתוח ברחוב ₪אלף  335 -: לשם מימוש יתרת הכספים מקק"ל (כ הסבר
השלישי בקדש. המועצה נדרשת להגדיל שוב את ההשתת' בפרוייקט כיוון שתקציב הפרוייקט הנוכחי לא 

מאפשר את ביצוע העבודות. השתתפות המועצה בפרוייקט הינה כהלוואת גישור אשר פוחתת לפי קצב 
 מגרשים. 13שיווק המגרשים.  בנוסף התב"ר מתעדכן בעקבות שיווק מגרש נוסף, סה"כ שווקו 

 הערה: סגירת התב"ר לאחר מכן
 

 
 הסדרת מגרשי ספורט ביישובים  (שינוי) מטרה: :1684תב"ר 

 קרן כללית  ₪ 500,000   סכום:
  ₪ 500,000   סה"כ:  

 החזרה לקרן הכללית  ₪ 500,000    הקטנה:  
  ₪ 0   סה"כ סכום חדש:  

: תב"ר זה נסגר מאחר ועל מנת לא לעכב את ביצוע הסדרת מגרשי הספורט בישובים הוחלט להטיל הערה
על הועדים המקומיים לבצע את ההסדרה כאשר המימון לכך יבוא מהמועצה אשר תגדיל את תקציב 

 .2018הועדים בסכומים הנדרשים  מתוך הרזרבה לתקציב 
 

 החלטות כספיות:

). 1684הוחלט לבצע את השיפוצים והתיקונים במגרשי הספורט ביישובים לא דרך התב"ר הייעודי שנפתח (

 העבודות יבוצעו על ידי הועדים המקומיים והמועצה.

 בהתאם. 2018תקציב הועדים המקומיים יגדל לפי הרשימה להלן ולכן על הועד לעדכן את תקציב 

הועדים יגישו דו"ח ביצוע הכולל דרישת תשלום של הועד, צילום חשבונית קבלן שביצע את העבודה . 

 דרישת התשלום תאושר ע"י דרור (אחראי על הפרוייקט) לפני העברתה לגזברות לתשלום.

 מועד התשלום יהיה מועד התשלום של הועד לקבלן.

עלות  שם היישוב
 העבודות

 ועדיםמקור מימון להגדלת תקציב ה

 2018רזרבה לתקציב   ₪ 84,632 רביבים
 ₪ 35,100 רתמים

  ₪ 30,000 משאבי שדה
  ₪ 35,100 טללים

  ₪ 35,100 מרחב עם
  ₪ 76,424 שדה בוקר
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 ראש המועצה

  ₪ 43,290 כמהין
  ₪ 35,100 באר מילכה
  ₪ 35,100 קדש ברנע

  ₪ 62,010 ניצנה
  ₪ 35,100 מצפה עזוז

  ₪ 508,711   סה"כ 

 הנ"לאת התב"רים וההחלטות הכספיות מאשרת פה אחד  מליאת המועצה  החלטה:

 

  2018אישור תקציבי ועדים .  7

גזבר המועצה מביא היום לאישור המליאה תקציבי הועדים יחד עם הרכב ועדות הביקורת שהמועצה ממנה 

כמו כן מביאים לאישור המליאה העסקת עובדים בועדים  –בכל ועד, שמות רואה החשבונות של כל ועד 

 המקומיים של הועד במדרשת בן גוריון, באשלים ובטללים.

ועד 
 מקומי

השתתפות 
המועצה ע"פ 
 הקריטריונים

סה"כ תקציב 
 ועדת ביקורת הועד

שם רואה 
 הערה חשבון

 2,313,362 ₪ 560,321 ₪ אשלים
אשר כהן, אשר טורג'מן, 

 מנוראיתי  דניאל קלר

הועד 
 12מעסיק 
 עובדים

באר 
 444,774 ₪ 254,496 ₪ מילכה

ניבה הובל, יפתח גורני, 
 ברק לנדר

שלומי בהט 
BDO   

 820,300 ₪ 495,400 ₪ טללים
בועז פינקלשטין, אלכס 

 גל, לוליק
רו"ח ניסים 

 אביש

הועד 
 5מעסיק 
 עובדים

   פיקוחברית  גולן כפרי, שרל קרואר 207,515 ₪ 175,515 ₪ כמהין

מדרשת בן 
 3,503,542 ₪ 1,531,829 ₪ גוריון

שרית קרניאלי, עדי 
פורטוגז, אייל לוי 

רוזנבאום, יהודית דגני 
 איתי מנור זמל, מנחם אופיר

הועד 
 15מעסיק 
 עובדים

 854,188 ₪ 437,188 ₪ מרחב עם 
אנאל פרוינד, ליטל 

   איתי מנור תמרקין, אשר שפרינגר
משאבי 

 2,110,500 ₪ 632,462 ₪ שדה
חיים גולדסמן, אלברט 

   BDO גולדמן, מאיר בלטרן

  -פלג אמיר  357,566 ₪ 277,566 ₪ קדש ברנע
שלומי בהט 

BDO   

 1,390,960 ₪ 900,960 ₪ רביבים

אורי יוגב, לחמן חזי, 
פליישמן חנן, סלוצקר 

   BDO אסיה, רפאלי אייל
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 710,082 ₪ 454,547 ₪ רתמים
יגאל ברק עופר, אדם 

   אורן דניאלי הופקינס, דודי גבאי

 1,073,788 ₪ 588,338 ₪ שדה בוקר

יזהר טוגנדהפט, שרה 
הוכברג, -גוכמן, נדב דותן

 מריימי חורש
אלי 

   בירנבאום
   החלטה:

 . 2018את תקציבי הועדים לשנת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה   )א

 את מינוי ועדות הביקורת של הועדים. מאשרת פה אחדמליאת המועצה  )ב

 את העסקת עובדים בטללים, באשלים ובמדרשת בן גוריון. מאשרת פה אחדמליאת המועצה  )ג

 את רו"ח של הועדים בישובים. מאשרת פה אחדמליאת המועצה  )ד
 

 :של תושבאישור מחיקת חוב  .8
 

 המשפחה מתגוררת כיום באשלים ומשלמת את המיסים כסדרם.
 בתקופה בה הם התגוררו במושב. 2010הינו חוב משנת החוב המדובר 

ניתן צו כינוס נכסים לנכסי החייב, והמועצה הגישה תביעת חוב בגין חוב ארנונה  10.05.2014 -ב 
 על הבית.

עבור  ₪ 17,000בעקבות פשיטת הרגל של החייב ועל פי דין המועצה הכירה בחוב כחוב מסופק בסך 
 .₪ 05/2014ועד  2010 -חובות שנצברו מ 

 קיבל החייב  הפטר על חובות שנכללו בהליכי פשיטת הרגל. 01.11.2017ב 
תביעת החוב של המועצה לא הוכרה על ידי כונס הנכסים הרשמי ולכן המועצה לא תקבל אף 

 תשלום מקופת הכינוס. אי לכך,  החוב אשר הוגדר כחוב מסופק הופך לחוב אבוד.
 

 החלטה: 
מחיקת חוב שנמצא בסטטוס 'חובות מסופקים' והפך ל 'חוב  אחדמאשרת פה  מליאת המועצה

 אבוד'.
 

 בברכה,

 

 ערן דורון

 ראש המועצה

  אדוה לויד   :רשמה
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