
 
 

 

 
 

 ראש המועצה
 

 שהתקיימה בטללים 07/01/2018בתאריך  01/2018מספר מליאה  פרוטוקול

ארז  ,ניצה צפריר כהן , שוש זילברבוש, חיים טוגנדהפטענן שיאון,  ארז ירדני, , ערן דורון   :משתתפים

 ערן עמר, רחל ביטון,  אודי אורנשטיין,, דוד בן לולו, , דוד פלמ"חאליאסף פלמר צביקה טוכטרמן,, לוזון

 , מוטי אברג'יל.יריב מילואלאה שורק, מרדכי מונין,  ,אלי לופו  התנצלו

 אדוה לויד, יואב אבריאל, שרון מזרחיאליעזר בן סעיד,  : נוכחים
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ראש המועצה הודה לדניאל קלר אשר כיהן בשנים האחרונות  -פרידה מחבר המליאה דניאל קלר  

 כחבר מליאה מטעם הישוב אשלים והודה לו על תרומתו ומעורבותו . 

קיבוץ (אגודה שיתופית  –, הציגו את טללים על ייחודיותו שרון מזרחי ויואב אבריאל הצגת טללים .1

חקלאית )והרחבה (ועד מקומי). מרקם החיים המשותפים , הממשקים תחומי האחריות ושיתופי 

 הפעולה בתחומים המוניציפליים הציבוריים בתחומי החינוך ובתחום הקהילתי. 

 דוח ראש המועצה .2

בטחוני המטריד באזור גבול מצרים. קיים קשר ראש המועצה דיווח לחברי המליאה על המצב ה •

מתמיד עם גורמי הבטחון שמקימים הערכות מתמדת לנוכח התרחישים השונים . ראש 

המועצה ציין כי המועצה פועלת להגדרה של הישובים המאויימם על מנת שנוכל לקבל 

 תקציבים לחיזוק הישובים. 

רתו מתן מענה ראשוני מתוך הישוב בפיתחת ניצנה הוקם צוות הג"י (הגנה ישובית ) שמט •

במקרה הצורך.  האימון נערך בהנחית גורמי הביטחון המועצה גייסה תרומה ייעודית לציוד 

חבר המליאה ענן שיאון, שהוא גם רב"שצ קדש ברנע הרחיב וסיפר קולות  עבור המתנדבים. 

 הירי והערכות המצב על המתרחש בצד השני של הגבול . 

תרגיל חירום מועצתי שיתרגל את החפ"ק המועצתי , וצוותי הצח"י  בסוף השבוע יתקיים •

בפיתחת ניצנה. לתרגיל שותפים החטיבה , המשטרה וכן הוזמנו ראשי צח"י והמזכירים . 

 המטרה ללמוד את הפערים ולטפל בהשגרה כדי שנהיה מוכנים יותר בחירום . 
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י בעלי התפקידים השונים את השבוע נערך ביקור של  לשכת התכנון המחוזית בו הצגנו לפנ •

 האתגרים והצרכים הרבים של רמת הנגב בתחומי התכנון על מנת לעמוד ביעדיה .

 . 21.12.17מיום  201716/ 'מסשלא מן המניין אישור פרוטוקול מליאה  .3
 .201716/את פרוטוקולי מס' מאשרת פה אחד, מליאת המועצה  החלטה:

 

 אישור תב"רים והחלטות כלכליות.  .4
 

 הכנת תוכנית מתאר כוללנית  (חדש) מטרה: :1686 תב"ר

 מינהל התכנון, משרד האוצר  ₪ 3,755,700   סכום: 

  ₪ 3,755,700   :סה"כ  

 

 פיתוח בשיזף הרחבת מחנה זמני ועבודות  )שינוי( מטרה: :6771תב"ר 

 תרומה מאקסודוס נורד ₪ 200,000   סכום: 

 יתרות מתב"רים אחרים  ₪ 1,658,148    

 תקציב               199000920 -מ ₪מיליון  5 העברה  ₪ 5009,,000    

 מ קרן ע' פיתוח ב' ₪מיליון  4.5+  2017רגיל                                                                             

  ₪ 11,358,148   :סה#כ  

תרומה מאקסודוס   ₪ 200,000     קטנה:ה  

 נורד

  ₪ 11,158,148    סה"כ סכום חדש:  

 

כאשר יחד עם אישורו הוחלט שהתב"ר  1677אושר תב"ר  3/12/17מיום  במליאה הסבר :

יאושרר שוב ע"י המליאה כאשר יהיו אומדנים מדוייקים ולפני יציאה למכרז. בטעות 

אי לכך  –שמיועדת לתכנון  ₪ 200,000הוכנס לתב"ר זה תרומה של אקסודוס נורד ע"ס 

 . 1641מבקשים להעביר תרומה זו לתב"ר 
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 שיזף תכנון הגדלת מחנה זמני  )שינוי( מטרה: :6411תב"ר 
 קרנות הרשות ₪ 200,000   סכום: 

  ₪ 200,000   :סה#כ  
 1677העברה מתב"ר   ₪ 200,000    : הגדלה  
 נורד         תרומה מאקסודוס   ₪ 200,000       
  ₪ 600,000    סה"כ סכום חדש: 

 .₪ 200,000תרומות מאקסודוס נורד, כ"א ע"ס  2התקבלו  הסבר :

 התרומות מועברות אליו. 2ישמש כתב"ר שבו יבוצעו עבודות התכנון ולכן  1677תב"ר 

 שיפור חזות יישוב קדש ברנע  (שינוי) מטרה: :1654תב"ר 
 קרנות המועצה  ₪ 380,000   סכום: 
 בעלים (אגודת קדש ברנע)השתתפות  ₪ 100,000    
 משרד החקלאות ₪ 200,000    
 הכנסות ממכירת מכרזים ₪        700    

  ₪ 680,700   :סה#כ  
 משרד הביטחון  ₪ 150,000      הגדלה: 

  ₪ 830,700    סה"כ סכום חדש:  
 

 מרכיבי ביטחון לתשתיות ברתמים  (שינוי) מטרה: :1674תב"ר 
 קרנות המועצה  ₪ 3,000,000   סכום: 
 משרד הבטחון ₪ 1,250,000    

  ₪ 4,250,000   :סה#כ  
 משרד הביטחון  ₪ 118,000      הגדלה: 
 משרד השיכון  ₪ 1,367,000       
החזרה לקרנות   ₪ 1,000,000     הקטנה :  

 המועצה
  ₪ 4,735,000    סה"כ סכום חדש: 

 

 ברביביםיח"ד  12 -תשתיות ל   (חדש) מטרה: :1688תב"ר 

 משרד הבינוי והשיכון ***  ₪ 828,000   סכום: 
 קיבוץ רביבים  ₪ 525,657    

 ₪ 1,353,637   :סה"כ  

לדברי גד דולדווסר  ממשרד השיכון קיבלנו התחייבות על מחצית הסכום בלבד.*** 
ההתחייבות השנייה של משרד השיכון על אותו סכום אמורה להתקבל בימים הקרובים 

המליאה מאשרת  -2/18נת לא לעכב את הפרוייקט ולהמתין למליאה מחודש לכן על מ –

 mirit@rng.org.il |  08-6553296|  פקס:   08-6564152: טל
 נגב בפייסבוק: מועצה אזורית רמת   |    www.rng.org.il|    08-6564100|  פקס.   08-6564111|  טל.   85515ד.נ. חלוצה 

 

mailto:mirit@rng.org.il


 
 

 

 
 

 ראש המועצה
את התב"ר במלואו היום אבל שום פעולה מעשית לא תתחיל עד לקבלת התחייבות 

 שנייה של משרד השיכון.

 

 עבודות פיתוח בבית עלמין רתמים  (חדש) מטרה: :1689תב"ר 
 משרד הדתות  ₪ 500,000   סכום: 

 ₪ 500,000   :סה"כ  
 

 תכנון שביל אופניים למוסדות חינוך ולמדרשת   (חדש) מטרה: :1690תב"ר 
 בן גוריון                                                                                                                                    

 משרד התחבורה  ₪ 228,000   סכום: 
 קרנות המועצה  ₪ 57,000    
 ₪ 285,000   :סה"כ 

 
 תחנה לתלמידים כולל מפרץ במדרשת בן גוריון  (חדש) מטרה: :1690תב"ר 

***** 
 משרד התחבורה  ₪ 200,000   סכום: 
 קרנות המועצה  ₪ 50,000    
 ₪ 250,000   :סה"כ 
 

 ***** תחנת הסעה בטללים  (שינוי) מטרה: :1681תב"ר 
 קרנות המועצה  ₪ 250,000   סכום: 

  ₪ 250,000                :סה#כ  
 משרד התחבורה ₪ 212,500     הגדלה: 
  ₪ 462,500   סה"כ סכום חדש: 

 

  : 950 תכנון לעבודות 750 קבלניות עבודות סעיפי בין (העברה תב"רים תיקוני ב)

מספר 

 שם התב"ר התבר
תקציב תב"ר 

 מאושר

סכום הפחתה 

/ הגדלה 

בסעיף עבודות 

 750קבלניות 

סכום הגדלה 

/ הפחתה 

בסעיף תכנון 

950 
סה"כ 

 שינוי

₪ 13,100,000 תכנון וביצוע בית ספר תיכון 1635  )2,000,000 (₪  2,000,000 ₪  0 

  החלטה:

 התב"רים הנ"לאת   מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

  

 בברכה,                                                                                                                 

 
  דורון ערן
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 המועצה ראש

 

   אדוה לויד   :מהרש
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