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 30.11.11מיום  11/2011 ספרמליאה מישיבת  פרוטוקול 
 

, גדעון פרידברג, וד פלמחד, רחל ביטון, איציק לוי, ארז ירדני, שמואל ריפמן : משתתפים
, צבי טוכטרמן ,ראובן קופל, תומר פריאל, מוני מונין, צבי אלמוג, ערן ארז

. יצחק קאודרס, זהבה סיגל, מנחם אופיר, יל'מוטי אברג
,  צביה ניסים, אליעזר בנסעיד, מוטי זנה, עוזי חבשוש, יוסף-שירה מור  :םנוכחי

,  אדוה לויד, רז ארבל, רן ענת לב, ערן דורון, עלית וויל, אמיר אלחייק
. גיל פלומן, שאול לוי

. איתן פאר, אסף פלמראל, ק ביסמוט'ז  :התנצלו
 
 

: על סדר היום
 .ח ראש המועצה"דו .1

 . 30.10.11מיום ,  20/2011ר אישור פרוטוקול מליאה מספ .2

 .אישור חברי וועדות המועצה .3

 1.12.12 מיום 2.2011אישור פרוטוקול הנהלה מספר  .4

 .רים"אישור תב .5

 .ס משאבים"ן בנק בי-אישור מורשי חתימה בח .6

 .ח מבקר הפנים"הוועדה לביקורת דו -אישור פרוטוקול  .7

 .אישור הטלה ראשונה מס ועד מקומי בכמהין .8

, ד מרדכי אזולאי"עו -נציג ציבור-מ"מי רמת הנגב בע' רקטורים לחבאישור מינוי די .9
 .ארז ירדני, ערן ארז: נבחרים

 .ארז ירדני –חבר המליאה  :שור מינוי דירקטור לחברה הכלכליתאי .01

 .ם מטעם המועצה לנושא אכיפת עבירות בנייה/אישור מינוי מפקח .11

 .ישור מחיקת חובות מסופקיםא .21

 (.מוזמנת עילית וייל)א לאישור קיימ-תוכנית אב לפיתוח בר .31

 .הארכת תוקף ערבות למשרד השיכון בקשר לעבודות פיתוח באשלים .41
 

 :ח ראש המועצה"דו .1

 .ברנע-בקטע כניסה לקדש, 10גורמי הצבא אישרו נסיעה בכביש  .א

בסוגיית דרישת     לירז-איתןדין -ראש המועצה דיווח על פניה ממשרד עורכי .ב
הנושא הועבר לטיפולו של היועץ .  ת הנגבלהעברת כספים מרמ, ירוחם. מ.מ

 .המשפטי למועצה

הוקמה תחנת הזנקה לכוחות ההצלה אשר  ראש המועצה דיווח כי ברמת חובב .ג
 .מענה גם לרמת הנגב יתנו

 עמיקם סבירסקי , סוכם עם מנהל היחידה להתיישבות ותשתיות במשרד הבטחון .ד
 .קוד העורףפ להקים במועצה מקלט אשר ישמש כמרכז הפעלה בשיתוף 

 (. 31.10.11ראש המועצה דיווח על תוצאות ביקורו של עמיקם סבירסקי מיום ) 

ז של בנות רמת הנגב זכו במקום הראשון בתחרות להקות 'הגרקדניות להקת   .ה
 .ז בישראל'הג
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, שקיבלה המועצה 2010לשנת  הודיע כי כספי הפרס לניהול תקין, ראש המועצה .ו

 .יועבר למרכז הצעירים בטללים

 : 30.10.11מיום  10/2011אישור פרוטוקול מליאה מספר  .2
. 30.10.11מיום ,  10/2011פרוטוקול מליאה מספר  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 
יועלה להצבעה במליאה , איוש ועדות -לפרוטוקול המליאה 11סעיף  :  הערה

. הנוכחית 
 :ישור שינוי הרכב וועדות מועצהא .3

 .צבי טוכטרמן, גדעון פרידברג, לוייצחק   :חברים –וועדת הנהלה  .א
. כחברים בוועדת ההנהלה, ארז ירדני ומוני מונין, צע לבחור את ראובן קופלומ

מוני , ארז ירדני, לאשר את חברי וועדת ההנהלה ראובן קופל  הוחלט פה אחד
. מונין

 .ק ביסמוט'ז, תומר פריאל, יל'מוטי אברג :חברים –וועדת מכרזים  .ב
. ירדני לוועדת מכרזים זברים מוני מונין ואראת הח הוסיףמוצע ל

. לאשר את מוני מונין וארז ירדני כחברים בוועדת מכרזים הוחלט פה אחד
לוועדת ביקורת , חבר המליאה, מוצע לבחור במנחם אופיר – וועדת ביקורת .ג

. שנבחר לסגן ראש המועצה, במקומו של ראובן קופל
כחבר בוועדת , ם אופירבחירתו של מנח מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

. הביקורת
 
 

  :רים"אישור תב .4
: רים להלן לאישור המליאה"הציג התב, ראש המועצה

'  מס
 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה ר"תב

הסכום 
הכולל  לפני 

 הערות השינוי

 ₪0  ₪750,000  עמותת חיל האויר חדש הקמת מעון דו כיתתי במחנה רמון 1414
 1.5עלות הפרוייקט 

 יוןמל

 חדש רכישת אוטובוסים להסעות תלמידים 1415
רים "מהעברה לתבתקציב רגיל 

2011  ₪417,000  ₪0 
השתתפות הרשות 

 באבזור

 החברה הממשלתית לתיירות חדש ניצנה -שביל אופניים שבטה  1416
 ₪    
2,500,000   ₪0   

 חדש שיפוץ והסדרת גני ילדים 1417
רים "תקציב רגיל מהעברה לתב

2011 
 ₪      
300,000   ₪0 

לפי בקשת מחלקת 
 חינוך

1418 
מחשבים ניידים  24+מחשבים לגני ילדים

 חדש לגננות
רים "תקציב רגיל מהעברה לתב

2011 
 ₪      
150,000   ₪0 

לפי בקשת מחלקת 
 חינוך

 ₪0  ₪35,000  קרן קיימת לישראל חדש מכסחת דשא לפארק גולדה 1419

 דשח ל"כנ 1419 ₪ 70,000כ "סה
רים "מהעברה לתב תקציב רגיל

2011  ₪35,000  ₪0 

              

   ₪566,250  ₪188,750  מינהל מקרקעי ישראל שינוי תכנון מרכז שירותי דרך בקרית ההדרכה 1406

 ₪500,000  משרד הפנים שינוי "רוח מדבר"הקמת כפר שיקומי  1184
 ₪

23,907,405   

 ₪216,847  מפעל הפיס שינוי "ררוח מדב"הקמת כפר שיקומי  1184
 ₪

 י"העברה מקרן רש 23,907,405

              

 
. ל"רים הנ"התבמאשרת פה אחד  מליאת המועצה
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: רים על פי בקשת ועד מקומי קדש ברנע"שינוי תב

: הועד המקומי מבקש לאשר את השינויים שלהלן
 2011עבודות פיתוח בקדש ברנע לשנת  -במועצה 1373ר "תב

 מספר

ר פנימי "תב

מהות השינוי ביצוע השינוי שם 

הקטנה ₪     -98,812שיפוץ מבני ציבור  5

הגדלה ₪ +   1,758פיתוח וגינון  6

הגדלה ₪ +   48,039הצטיידות  7

הגדלה ₪ +   49,015גידור בריכת שחייה  8

  
. קדש ברנע רים של"ל בתב"השינויים הנ מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 
 :ס משאבים"ן בי-אישור מורשי חתימה בח .5

כמורשית חתימה בחשבון , את הגברת איילת רז, מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
אשר , במקומו של מנחם צמח, ס משאבים"בי-ש מועצה אזורית רמת הנגב"בנק ע

. דון ואליעזר בן סעידסשולמית או:  מורשי החתימה הנוספים.  ל"נסע לחו
 : 2010ח מבקר משרד הפנים לשנת "דו-ה לביקורתאישור פרוטוקול הוועד .6

דה לביקורת והודה סקר את עיקרי הממצאים שעלו בווע, חבר הוועדה, ראובן קופל
.  מבקר המועצהכעל תרומתו , ח גדעון מאס"לרו

. מצורף להלן פרוטוקול הועדה 
ח מבקר "ח הועה לביקורת אשר התייחסה לדו"דו מאשרים פה אחדחברי המליאה 

. הפניםמשרד 
 :אישור הטלה ראשונה של ארנונת וועד מקומי כמהין .7

להטלה ראשונה של ארנונת וועד , שאול לוי הביא פנייתו של וועד מקומי כמהין
.  1.1.12 -החל מ, ר מגורים"למ₪  11בשעור של , מקומי בכמהין

, הטלה ראשונה של ארנונת ועד מקומי כמהין  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
. ר"למ₪  11בשעור של  ,2012לשנת 

 :מ"אישור מינוי דירקטורים לחברת מי רמת הנגב בע .8
כדירקטור מטעם , אזולאי ד מרדכי"מנויו של עו מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

  .מ"חברת מי רמת הנגב בעב, הציבור
כדירקטורים לחברה מי רמת , חברי המליאה ערן ארז וארז ירדני נבחרו פה אחדכן 

. מ"הנגב בע
 :מוני מונין –ירקטור לחברה הכלכלית מינוי ד אישור .9

כדירקטור , מינויו של חבר המליאה מוני מונין מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
אשר התפטר , במקומו של אודי זילברשטיין, בחברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב

. מהמליאה
קי ות בניה ושמירה על חוירלנושא אכיפת עב :אישור מינוי מפקחים מטעם המועצה .01

 .העזר
כמפקחים , מינויים של הילה שליש ודוד כהן מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

. י חוק העזר"עפ, מטעם המועצה
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 מאשרת פה אחד, מליאת המועצה בשבתה כמליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה
את הילה שליש ואת דוד כהן כמפקחים מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה  

. ירות בניהלנושאי אכיפת עב
 :אישור מחיקת חובות מסופקים .11

, מלוא הנתונים של מחיקת החובות של חייבים, בכתב, בפני חברי המליאה הוצגו
פרוט שמות החייבים , מפאת צנעת הפרט.  באישורו של היועץ המשפטי למועצה

  .יישמר בעותק אחד בגזברות ומזכירות המועצה
המסופקים על פי הרשימה  מחיקת החובות מאשרת פה אחד ליאת המועצה מ

. שהוצגה והמהווה חלק מפרוטוקול זה
 :קיימא-וכנית אב לפיתוח ברת .21

-הציגה את תוכנית האב לפיתוח בר, מנהלת היחידה הסביבתית, שפרן-עלית וויל
. משרדית-טרם הגשתה לוועדה הבין, קיימא ברמת הנגב

: התקיים דיון
 בעיקר)בחלק מישובי המועצה  עות הנערכות כרגע"מבקש הנחיות לתב – ארז ירדני

. (בנושאי הפרדה של פסולת למיחזור
תכנית  העולים מתוך עבודת צוות ההיגוי ואת עיקרי ה משבח את – דוד פלמח

. ח"הדו
מוסדות \יבוצע גם בישובים התייעלות אנרגטיתמבקש כי נושא  – ראובן קופל

. עלית הבהירה כי בכוונתה לסייע בתחום זה. אחרים במועצה
?  האם יש תמיכה של המדינה.  החלפת אסבסט בישובי המועצה – ון פרידברגגדע

בעתיד נכון  .מעבירה תקציבים למטרה זו המדינה אינהראש המועצה הבהיר כי 
. טיפול בגגות אסבסט במוסדות החינוך יהיה  כי המליאה תדון בנושא בדגש של

-ת האב לפיתוח ברתוכני להודות לצוות שעסק וליווה את מבקש  – שמואל ריפמן
. קיימא

 1: נמנע    13: בעד  : הצבעה התקיימה 
 

. קיימא ברמת הנגב-תוכנית האב לפיתוח ברמאשרת מליאת המועצה 
 

 :ות פיתוח באשליםדרכת תוקף ערבות למשרד השיכון בקשר לעבוהא .31
על סכום של , ת המועצההארכת תוקף ערבו שרת פה אחדמאמליאת המועצה 

. תוח באשליםדות פבגין עבו, למשרד השיכון,  31.12.2012 -עד ל₪  318,000
 
 
 
 

שמואל ריפמן                                                                                      
ראש  המועצה           

 
שאול לוי   :רשם


