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פרוטוקול מליאת המועצה מיום מס' 29.11.2010 - (11) 2010
משתתפים :שמואל ריפמן ,יצחק לוי ,ערן ארז ,רחל ביטון ,דוד פלמח ,אלי פרץ,
יצחק קאודרס ,מוני מונין ,ראובן קופל ,מוטי אברג'יל ,אריה וינד,
צביקה טוכטרמן ,אודי זילברשטיין ,גדעון פרידברג ,תומר פריאל,
מנחם אופיר ,אלאסף פלמר ,ז'ק ביסמוט.
צבי אלמוג.
התנצלו:
שאול לוי ,אליעזר בן סעיד ,אסי שלום ,ליאור נחמה ,חגי רזניק .זהבה סיגל
נוכחים:
נושאים לדיון:
 .1דו"ח ראש המועצה
 .2הודעה על מינוי חבר מליאה מכמהין.
 .3אישור פרוטוקול מס'  (10) 2010מיום 31.10.2010
 .4אישור תקציב .2011
 .5אישור תב"רים שנתי.
 .6שינוי תקציב 2010
 .7אישור רבעון  3ל30/9/2010 -
 .8אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס'  7מיום 31.10.2010
 .9אישור צו מיסים 2011
 .10אישור פרוטוקול ועדת רכב 2/2010
 .11אישור תכנון הפרדת פסולת במקור ברמת הנגב.
 .12דיון בדו"ח הועדה לביקורת-דו"ח מבקר משרד הפנים 2009
 .13תקנון לימודים לעובדי המועצה
 .14הצגת דו"ח צוות לחיזוק הקשר עם בני/ות רמת הנגב
 .15אישור התחייבות לקק"ל על פיתוח מגרשים באשלים
 .16אישור התחייבות לקק"ל על מנחת מסוקים בשדה בוקר .
 .17תרומה אקסודוס נורד
 .18אישור נסיעת ראש המועצה לארה"ב.
 .19אישור תקציב מיוחד לביה"ס התיכון הסביבתי – רשת בטחון.
 .20הארכת תוקף ערבות למשרד השיכון.

 .1דו"ח ראש המועצה
א .ראש המועצה דיווח על השריפה בכרמל מביקורו במועצה האזורית חוף הכרמל,
והביע השתתפות המועצה בצער משפחות הניספים.
ב .מתקן השהייה למסתנני עבודה בקציעות – ראש המועצה הבהיר כי קבע כללים
להקמת המתקן תוך הקפדה על נושאי תשתית ,מים ,שפכים ,חינוך וכד' .עוזי
חבשוש ,נקבע כמתאם מטעם המועצה המלווה את התיכנון .ראש המועצה הדגיש
את התנגדותו להקמת מתקן פתוח ויפעל למימוש מתווה זה.
ג .אגף ההנדסה – מיבנה ארגוני
ראש המועצה הציג הצעתו למבנה הארגוני של אגף ההנדסה .הכוונה להתאים את
האגף לקצב המואץ של הפרוייקטים שהמועצה מקדמת .המועצה מקימה יחידת
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ל GIS-שתשרת גם את הישובים ,יחידת תכנון ויחידת פרוייקטים הכפופים למנהלת
אגף ההנדסה.
 .2הודעה על מינוי נציג\ה למליאה ממושב כמהין
מזכיר המועצה הודיע לחברי המליאה על החלפתו של נציג כמהין במליאה רותם
ישראלי אשר התפטר ,ומינויה של זהבה סיגל ע"י הועד המקומי כנציגת כמהין
במליאה.
ראש המועצה מברך את זהבה סיגל ומאחל לה הצלחה במילוי תפקידה.
 .3אישור פרוטוקול מליאה מס'  (10) 2010מיום 31.10.2010
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מיום .31.10.2010
 .4אישור תקציב 2011
ראש המועצה הציג עיקרי הקווים המנחים לבניית תקציב :2011
הגזבר עבר על סעיפי התקציב העיקריים )הכנסות והוצאות( והדגיש כי מסגרת התקציב
לשנה  2011תהיה בדומה ב.2010-
חבר המליאה ,מנחם אופיר ,ביקש הבהרות לגבי סעיפים מסויימים בהם ההוצאות
בהצעת תקציב  2011גבוהות יותר מהביצוע ב.2010-
גזבר המועצה הסביר כי עדיין לא רשומות כל ההוצאות של 2010-והביצוע המופיע
בהצעת התקציב הינו הביצוע נכון ליום הוצאת הדו"ח.
חבר המליאה ,יצחק לוי ,ביקש לקיים דיון נפרד בנושא השתתפות המועצה בתקציבי
הוועדים המקומיים ,זאת לפני אישור התקציב ל.2011-
גזבר המועצה הבהיר כי בשלב הראשון חובה על המליאה לאשר את המסגרת הכללית
ורק על סמך המסגרת נוכל לחשב את השתתפות המועצה בתקציבי הועדים המקומיים
על פי הקריטריונים שנקבעו.
חבר המליאה ,מנחם אופיר ,מבקש לדחות את ההצבעה על התקציב כדי שאפשר יהיה
לקבל תשובות מגזבר המועצה באמצעות דוא"ל ביומיים הקרובים.
ראש המועצה מעלה הצעה להחלטה :אישור תקציב .2011
התקיימה הצבעה - 16 :בעד אישור התקציב – 1 ,מתנגד -1 ,נמנע.
החלטה:מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה בסך של  ₪ 61,500,000לשנת
,2011ואת תקן כ"א  ,ע"פ התקציב המאושר לשנת .2011
 .5אישור תב"ר שנתי :2011
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"ר השנתי בסך של ) . ₪ 3,852,670אין
השנה תב"ר מותנה(.
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"ר השנתי בסך של

.₪ 3,852,670
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מועצה אזורית רמת הנגב
פירוט תקציב רגיל )חלק פיתוח( לשנת כספים 2011
פעולות לביצוע
מרכיבי העלות
והתשלומים

אדום
חדש

מספר
תב"ר

שינוי 0

פרויקטים או פעולות חד
פעמיות לביצוע  -לפי סדר
עדיפויות

סה"כ
תשלומים
בשנה
שוטפת

26/12/2009

תקבולים
אומדן סה"כ
עלות
הפרויקט

הקצבה
מתקציב
רגיל

השת'
הבעלים

השתתפות
הממשלה

מוסדות
ותרומות

יתרה
מתברים
קודמים

קרנות
הרשות

דברי הסבר לכל פרויקט או
פעולה

1363

השלמת גדר היקפית בנווה
בוקר

₪ 150,000

₪ 150,000

₪ 133,000

₪ 17,000

ממשרד הביטחון  +קרן כללית

1364

מרכיבי ביטחון בבאר מילכה

₪ 800,000

₪ 800,000

₪ 582,532

₪ 217,468

מחטיבה
להתיישבות=₪ 182,532
+מפיקוד העורף =₪ 400,000

1365
1366
1367

תכנית מפורטת להפרדת
פסולת
שיפוץ כביש קדש-כמהין
פיתוח בשדה בוקר

₪ 41,350
₪ 270,000
₪ 150,000

₪ 41,350
₪ 270,000
₪ 150,000

1332

עבודות פיתוח ברתמים

₪ 180,000

₪ 180,000

1341
1236

הקמת מעון יום ברתמים
שבילי אופניים

1212

הקמת בי"ס צין – השלמה

₪ 800,000
₪ 400,000
1,061,320
₪
3,852,670
₪

₪ 800,000
₪ 400,000

₪ 800,000
₪ 400,000

₪1,061,320
3,852,670
₪

₪1,061,320
1,952,747
₪

סה"כ תב"ר שנתי מעודכן

₪ 4,135
₪ 270,000
₪ 150,000

₪ 37,215

₪ 180,000

₪0

מאיכות הסביבה

מתווסף לעבודות שבוצעו ב-
2010
הפרויקט הותחל ב2010 -
ובשלבי סיום.
הקצבה מה -חמ"ת
ממשרד החינוך עבור תוספת
 260מ"ר.

₪0

₪0

₪ 838,603



לשכת ראש המועצה
 Email:srifman@rng.org.il
www.rng.org.il


ד.נ .חלוצה  85515טל ,6564152-08 :פקס6553296-08 :

 .6שינוי תקציב 2010
גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את השינוי התקציבי לשנת :2010
התקציב שאושר ע"י המליאה ומשרד הפנים לשנת  2010היה .₪ 61,300,000
כפי שמסרתי למליאה בדיון על אישור הדו"ח הרבעוני ,התווספו השנה לתקציב
המאושר הכנסות שלא היו כלולות בתקציב המקורי  -מ 2-מקורות עיקריים:
א( מענק מיוחד של משרד הפנים ע"ס .₪ 651,000
ב( תשלום ארנונה רטרואקטיבית )בעקבות מדידות וטיפול של שנים( של גופים
שונים בסך של כ 8 -מיליון .₪
אשר על כן ,מתבקש עדכון תקציב  2010ל) ₪ 70,226,000 -במקום - ₪ 61,300,000
תוספת של כ 9 -מיליון  ₪לתקציב המקורי( .כל התוספת הועברה במהלך השנה
לקרן.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שינוי תקציב  2010לסכום של .₪ 70,226,000
 .7אישור רבעון שלישי ל2010-
גזבר המועצה הציג הדו"ח הרבעוני השלישי ל.2010-
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני לשנת .2010
 .8אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס'  7מיום 31.10.2010
גזבר המועצה הציג פרוטוקול ועדת השקעות מיום 31.10.2010
מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול ועדת ההשקעות מס' .7
 .9אישור צו מסים לשנת 2011
מנהל הארנונה ,שאול לוי ,הביא לאישור המליאה צו המסים המעודכן לשנת .2011
שיעור העלאת התעריפים ע"פ החלטת הכנסת הינה 1.398%
מליאת המועצה מאשרת פה אחד צו המסים לשנת .2011
 .10אישור פרוטוקול ועדת רכב – תכנית 2011
ראש המועצה הציג את תכנית החלפת הרכבים לשנת  ,2011ע"פ המלצת הוועדה מיום
) .23.11.10רצ"ב פרוטוקול(
מקור המימון :העברת  ₪ 500,000לקרן רכב קטן מקרן אוטובוסים .ההעברה תעשה
כבר ב 2010 -על מנת לרכוש חלק מהרכבים לפני עליית מחירים צפוייה ב.2011 -
התקיימה הצבעה:
הוחלט פה אחד לאשר רכישת הרכבים והעברת סך  ₪ 500,000מקרן אוטובוסים לקרן
רכב קטן.
 .11אישור הפרדת פסולת במקור ברמת הנגב
ראש המועצה ,הציג לחברי המליאה ,כוונת המועצה לפעול להגברת המיחזור בישובי
המועצה .המליאה מתבקשת לאשר אבני דרך כמפורט להלן לביצוע הפרדת פסולת
במקור לשני זרמים:
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אבן דרך

פירוט

שלב ראשוני בביצוע התוכנית

*הקמת צוות היגוי במועצה 5חודשים
מתחילת
*פרסום מכרזים דרושים
הפרוייקט
ביצוע פיילוט מקומי ב 10 20%-חודשים
ממשקי הבית לחודשיים
לפחות
 22חודשים

יישום ראשוני )פיילוט מקומי(
יישום מלא של ההפרדה במקור
סיום תהליך ההפרדה במקור

לו"ז מצטבר

 24חודשים

מליאת המועצה מאשרת פה אחד ההתחייבות להפרדת פסולת במקור והגשת קול
קורא למשרד להגנת הסביבה.

 .12דיון בדו"ח כספי מבוקר ודו"ח ביקורת מפורט לשנת 2009
שאול לוי הבהיר לחברי המליאה כי הדוחות הובאו לדיון לועדה לענייני ביקורת המועצה
בתאריך .31.11.10
חבר ועדת הביקורת ,מר ערן ארז ,סקר את ממצאי ועדת הביקורת על פי פרוטוקול הועדה
המצ"ב.
מר ערן ארז מנה את עיקרי הליקויים העולים מתוך הדוח בתחומי העסקת עובדים ,ניהול
פנקס מקרקעין ,אי הגשת דוחות כספיים מבוקרים ע"י חלק מהועדים המקומיים ,רישום
הוצאות בחשבוניות .
התקיים דיון במליאה וחברים העירו בקשר לממצאי הדוח כי בחלק מהמקרים אין ציון
מפורט של המקרים המיוחסים לביקורת.
חברי מליאת המועצה ,לאחר ששמעו את ועדת הביקורת,פונים לראש המועצה,גזבר
המועצה ומזכיר המועצה ,לעשות כל מאמץ על מנת לתקן את הליקויים שעלו מתוך
הדו"ח.
המליאה מאשרת פה אחד את הדוח"ות ומודה למבקר המועצה ,לגזבר ומזכיר המועצה על
תרומתם לדיון בדו"חות.
 .13תקנון לימודים לעובדי המועצה
שאול לוי הציג תקנון הלימודים המוצע לעובדי המועצה .חברי המליאה הביעו תמיכתם
בהצעה הנ"ל.
התקיימה הצבעה 15 :בעד 1 ,נמנע.
מליאת המועצה מאשרת תקנון לימודים לעובדי המועצה.
 .14הצגת דו"ח צוות לחיזוק הקשר עם בני/ות רמת הנגב – חגי רזניק
חגי רזניק סקר את עבודת הצוות שהכין את המסמך ואת הדגשים העולים מתוך
הדו"ח.
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חברי המליאה מברכים על היוזמה לכינוס הועדה בראשות חגי רזניק ולדו"ח המוצג
למליאה .קיימות הערכות שונות לגבי האפקטיביות והדרך הנכונה /מתאימה למועצה
כשלנו להחזיר בנים הביתה :האם יש תעסוקה מתאימה באזורנו? האם קיים יעד
לגידול אוכלוסיה בישובי המועצה? האם נדרש טיפול קליטה "מרכזי" או לחזק את
הקליטה בישובים? האם באחריות המועצה להוסיף מבני מגורים בישובי המועצה?
שמואל ריפמן הבהיר כי במקרה הטוב בשנת  2020נגיע ל 15,000-תושבים בישובי
המועצה )בתוספת של ישוב או שנים בלבד( .במועצה עוסקים בדרכים שונות בבניית
קהלים המועמדים להגיע להתיישבות ברמת הנגב .אבל ,דווקא עם בני רמת הנגב ,אשר
ליוינו עד גיל  ,18ניתק הקשר עם סיום הלימודים .את זאת בכוונתינו לשנות.
סיכום:
למליאת המועצה ,תובא הצעה מפורטת בנושא השבת בנים ,כולל התקציב הנדרש.
 .15אישור התחייבות לק.ק.ל לפיתוח מגרשים באשלים
המועצה מתחייבת למימון  50%מעלות עבודות העפר לפיתוח  109מגרשים באשלים.
עד 500,000ש"ח .בקשה זו מתואמת עם משרד השיכון ,ובכוונת המינהל לבניה כפרית
לצאת למכרזי תשתיות בהקדם.
מליאת המועצה מאשרת פה אחד ההתחייבות לק.ק.ל פתוח מגרשים באשלים.
מקור מימון :קרן כללית
 .16אישור התחייבות לק.ק.ל להקמת מנחת מסוקים בשדה בוקר
ראש המועצה הביא לאישור המליאה בקשה להתחייבות המועצה כלפי ק.ק.ל,
להשתתפותה בהקמת מנחת מסוקים ממלכתי בשדה בוקר  .התחייבות המועצה היא
ל 25%-מעלות הפרוייקט -כ.₪ 65,000-
מליאת המועצה מאשרת פה אחד ההתחייבות לקקל לפרוייקט מנחת מסוקים.
מקור מימון :רזרבה 2011
 .17תרומת אקסודוס נורד – השבה לתורמים
גזבר המועצה ,הסביר כי מליאת המועצה כבר החליטה להעביר סכום של ,₪ 480,000
מתרומה של עמותת אקסודוס נורד שבמקור ניתנו עבור פיתוח באשלים.
על פי בקשת העמותה )הרצ"ב( הוחלט להעביר את יתרת התרומה הלא מנוצלת בסך של
 ₪ 480,000לבניית תשתיות ציבוריות בישוב באר מילכה.
למרות ההחלטה המועצה לא יכלה להעביר כספים אלה לייעודם ולכן בהיצה אחת עם
העמותה ,הוחלט שהמועצה תחזיר לעמותה סכום זה.
המועצה מאשרת פה אחד ,החזרת הסכום של  ₪ 480,000מתוך תב"ר  1174לעמותת
אקסודוס נורד.
 .18נסיעת ראש המועצה לארה"ב
ראש המועצה מבקש אישור המליאה לנסיעתו לשבועיים לארה"ב בתחילת ינואר
 .2011מטרת הנסיעה :ביקור תורמים ידידי המועצה ,וגיוס תרומות .
מליאת המועצה מאשרת פה אחד נסיעת ראש המועצה לארה"ב.
מקור תקציבי :תקציב .2010
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.19

אישור תקציב מיוחד – רשת בטחון לביה"ס התיכון הסביבתי
מליאת המועצה מאשרת פה אחד תקציב מיוחד כרשת בטחון לביה"ס התיכון
הסביבתי לשנת תשע"א על סך .₪ 100,000
מקור תקציבי :רזרבה לתקציב .2011

.20

הארכת תוקף ערבות למשרד השיכון בקשר לעבודות פיתוח באשלים
בשנת  2001ניתנה ערבות למשרד השיכון מס'  46488/02בקשר לחוזה 7/487754
לעבודות פיתוח באשלים .משרד השיכון דרש להאריך את הערבות בשנה נוספת עד
סוף .2011
מליאת המועצה מאשרת הארכת הערבות לשנה נוספת מיום .1/1/2011

רשם :שאול לוי
שמואל ריפמן
ראש המועצה

