ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,205102/מיום  5 252252/י"ט–חשוון–תשע"ו
במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב
משתתפים  :שמואל ריפמן ,אליאסף פלמר ,רחל ביטון ,ליאת חבשוש ,שוש זילברבוש ,זהבה
סיגל ,מיכל וולקיטה ,ארז ירדני  ,מוני מרדכי ,ענן שיאון ,דוד פלמ"ח ,אלי לופו ,דוד בן לולו ,ניצה
צפריר ,רועי מולגן ,עמיחי הס.
התנצלו  :תומר פריאל ,מזל לייבל ,צביקה טוכטרמן
נוכחים  :ערן דורון ,אדוה לויד ,אליעזר בן סעיד.
סדר יום:
 .1דו"ח ראש המועצה.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מספר .95201/
 .3פתיחת תחנת דלק בקציעות – מוזמן עוזי חבשוש.
 .4הפחתת הטבות במס לתושבי המועצה – מוזמנת אדוה לויד.
 ./היכרות עם שירותי אורגן רמת הנגב ,תחנת המשטרה החדשה במועצה  -מוזמן רפ"ק צדוק יוסף.
 .6תב"רים והחלטות תקציביות.
 .7נסיעת משלחת לפלונסק –פולין.
 .8בחירת דירקטור מטעם המועצה בעמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב

 52דו"ח ראש המועצה5
ראש המועצה דיווח על נושאים שונים שבסדר היום של המועצה.
 51אישור פרוטוקול מליאה מספר 595102/
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה  95201/לאישור חברי המליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקול האמור.
 53פתיחת תחנת דלק קציעות -חברת דלק מוכנה להקים מחדש את תחנת הדלק בקציעות5
המועצה רואה בהקמת התחנה חשיבות רבה לטובת פיתוח האזור ונתינת מענה לתושבי האזור
ולפיתוח התיירות האזורית .שטח התחנה שייך לאגודה שיתופית קדש ברנע (ניצני סיני).
חברת דלק מוכנה להקים את התחנה בתנאי שהמועצה תספק התשתיות לראש שטח בעלות
מוערכת של . ₪ 300,000
למועצה לא תיהיה כל אחריות על התחנה שתוקם וכל נושא התחנה יהיה בין חברת דלק לבין קדש
ברנע .מוצע לקבל התחייבות מתחנת דלק על שימוש רב שנתי.
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החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להקים את התשתיות לראש שטח בעלות מקסימלית
של  ₪ 300,000כולל מ.ע.מ.
מקור מימון :תקציב רגיל  201/סעיף " 199000920העברה לתקציב בלתי רגיל".יפתח תב"ר
בהתאם.
54

הפחתת הטבות במס לתושבי המועצה – מוזמנת אדוה לויד5
לפי המתווה החדש למעט יישובי פתחת ניצנה כל תושבי המועצה ייפגעו בהטבות המס שלהם בשיעור
כולל של כ ₪ 6000-10000לתושב .מכיוון שמרבית המועצות האזוריות והיישובים העירוניים היהודים
והבדואים בנגב מוטבים מהמתווה החדש ,לא קיימת התכנות להקמת קואליציה מרחבית .המועצה
החליטה לפעול באופן שקט באמצעות חברת לובינג שפעל מול ח"כ גפני וחברי ועדת הכספים .ההישג
הנדרש הוא החזרת המצב לקדמותו .הצעות נוספות או מהלכים אפשריים ייבחנו לפי התפתחות המצב.

 ./היכרות עם שירותי אורגן רמת הנגב ,תחנת המשטרה החדשה במועצה  -מוזמן רפ"ק צדוק
יוסף .רפ"ק צדוק יוסף נאלץ לדחות את הגעתו בשל אילוצים מבצעיים – יוזמן

 56אישור תב"רים והחלטות כספיות5
א 5סגירת תב"רים:
על פי הנוהל משרד הפנים דורש לסגור תב"רים שהפעילות בהן הסתיימה או לחילופין תב"רים בהם לא
הייתה פעילות יותר משנה .עם התקרב סוף השנה אנו בודקים את הנושא ומביאים את העדכונים לאישור
המליאה.
תב"ר :2216

מטרה( :שינוי)
סכום:
סכום:
סה"כ:
הגדלה:
סה"כ:

תכנון פארק דרך שור (נפתח ב )100/
 ₪ 200,000משרד ראש הממשלה
 ₪ 30,000קרן קיימת לישראל
₪ 230,000
 ₪ 26,484כיסוי גרעון לקרן וסגירת התב"ר
₪ 2/6,484

תב"ר :2396

מטרה( :שינוי)
סכום:

החלפת גגות אסבסט ברכז אזורי (נפתח ב )1022
 ₪ 30/,000קרנות הרשות
 ₪ 81,427שירותי בריאות כללית
₪ 386,427
 ₪ 38,198החזרה לקרן הכללית
₪ 348,229

תב"ר :2/1/

מטרה( :שינוי)
סכום:
סה"כ:
הקטנה:
סה"כ:

תכנון פרוייקט מסלול נחל חוורים (נפתח ב )1023
 ₪ 12/,000קרנות הרשות
₪ 12/,000
 ₪ 12/,000החזרה לקרן הכללית וסגירת התב"ר
₪ 0

תב"ר :2411

מטרה( :שינוי)
סכום:
סה"כ:

אשכול משאבי טבע (נפתח ב )1021
 ₪ /0,000המשרד להגנת הסביבה
₪ /0,000

סה"כ:
הקטנה:
סה"כ:
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תב"ר :2499

ביטול התב"ר בשל אי פעילות

הקטנה:
סה"כ:

₪ /0,000
₪ 0

מטרה( :שינוי)
סכום:
סה"כ:
הקטנה:
סה"כ:

תשתיות קרוונים בעזוז (נפתח ב )1021
 ₪ 1//,000קרנות המועצה
₪ 1//,000
ביטול הזמנה קיימת ,החזרת היתרה לקרן הכללית
₪ 6,711
וסגירת התב"ר
₪ 148,289

ב 5אישור שינוי ותב"ר חדש:
תב"ר :2/41

מטרה( :שינוי)
סכום:
סה"כ:

בניית מעון יום במדרשת בן גוריון
 ₪ 2,900,000קרנות המועצה
₪ 2,900,000

תב"ר :2600

מטרה( :חדש)
סכום:

הנגשת כיתה אקוסטית בתיכון לחינוך סביבתי
 ₪ 30,000משרד החינוך
 ₪ 20,000תאגיד מדרשת בן גוריון
₪ /0,000

מטרה( :חדש)
סכום:

ביצוע תשתיות לראש שטח בתחנה דלק קדש ברנע
 ₪ 300,000מועצה תקציב רגיל  201/סעיף
" 199000920העברה לתקציב בלתי רגיל
₪ 300,000

הגדלה:
סה"כ:

סה"כ:
תב"ר :2601

סה"כ:

 ₪ 4/7,333.8תרומה שהתקבלה מפאלם ספרינג$120,000 ,
₪ 3,3/7,333.8

ג 5סגירת קרן רכב ופתיחת תב"ר לרכישת רכבים:
השנה בביקורת דו"חות  2014ע"י משרד הפנים ,הובהר לנו על ידי רו"ח מטעם משרד הפנים שקרן זו נוגדת
את הנהלים (למרות שמאז ומתמיד קרן זו קיימת ועברה ביקורות משרד הפנים בכל השנים) ,ועל המועצה
לסגור אותה ,כמו כן לפתוח תב"רים על רכישת רכבים חדשים.
בתגובה המועצה התחייבה לבטל קרן זו מספרי המועצה עד ל.3151251/ -
עקב כך אנו מעבירים את כל יתרת הקרן הנמצאת בסעיף תקציבי " //0000180קרן רכב" ע"ס
 ₪ 1,807,860.64לתב"ר:
רכישת רכבים 102/51026
מטרה:
תבר מס' 2602
₪ 2,,01,,60564
סכום:
רצ"ב רשימת רכבים שבליסינג תפעולי לגביהם מסתיימת תקופת החוזה בדצמבר  201/וכן  2רכבים
בבעלות המועצה והמתנ"ס עם קילומטרג' גבוה .רכבים אלה יוחלפו ברכבים חדשים שהמועצה תרכוש
במסגרת התב"ר הנ"ל .מאחר וכל הרכבים ירכשו במימון המועצה במסגרת התב"ר הנ"ל ,תבדק משפטית
וחשבונאית העמדת הרכבים לרשות בעלי תפקידים אשר מועסקים בתאגידי המועצה – מתנ"ס וחברה
כלכלית.
בעלות
מחלקה
שם העובד
ליסינג
צעירים ונוער מתנ"ס
 .1אייל מוריוסף
ליסינג
הנדסה
 .2ניני כפיר
ליסינג
רווחה
 .3ורד חדידה
ליסינג
רווחה
 .4אסתר תמיר
ליסינג
צמיחה דמוגרפית
 ./אופיר צימרינג
ליסינג
דוברות
 .6אדווה לויד
ליסינג
מנהלת ב"ס משאבים
 .7שלומית אוסדון
ליסינג
חינוך דיל רך-גנים
 .8מיכל פריאל
ליסינג
רב
 .9רב מאיר סוויסה
ליסינג
רישוי עסקים
 .10דוד כהן
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.11
.12
.13
.14

עלית וויל
דרור הראל
שלי ליכט
אנה רצר

ליסינג
ליסינג

איכות הסביבה
מתנ"ס
מתנ"ס – בני המושבים מתנ"ס -רכב מ  260000 -2011ק"מ
שרות פסיכולוגי חינוכי מועצה –רכב מ 17/000 -2009-ק"מ

 .7נסיעת משלחת רמת הנגב לפולין 5ראש המועצה קיבל הזמנה רשמית מראש עיריית פלונסק
להשתתף באירוע לציון  2/שנה לכינון דמוקרטיה בפולין .עיריית פלונסק ממנת את השהות
של המשלחת בזמן האירועים בין  2851151/ל.151251/ -
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את נסיעת שמואל ריפמן ,אליעזר בן סעיד ודוד
פלמ"ח.
מקור מימון :תקציב רגיל  – 161100/60ברית ערים תאומות.
 .8מינוי דירקטור מטעם המועצה בעמותה למען התושב:
ענת לב רן כיהנה כדירקטורית מטעם המועצה בעמותה למען התושב והקהילה (במשבצת השמורה
לעובדי המועצה) .ענת יצא לגמלאות ולכן מוצא שורד חדידה תמונה במקומה .לאחר אישור
המליאה ,מינוי זה כפוף לאישור של הועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונה
מטעם רשות מקומית בגוף המנהל של תאגיד עירוני שליד משרד הפנים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי ורד חדידה כדירקטורית בגוף המנהל של
העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב..

רשם :ערן דורון

שמואל ריפמן
ראש המועצה
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