ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,225102/מיום  5 1252152/ט"ו בטבת
במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב
משתתפים  :שמואל ריפמן ,אליאסף פלמר ,רחל ביטון ,חיים טוגנהפט ,שוש זילברבוש ,ארז ירדני
תומר פריאל ,מוני מרדכי ,ענן שיאון ,דוד פלמ"ח ,אלי לופו ,דוד בן לולו ,ניצה צפריר ,רועי מולגן,
צביקה טוכטרמן ,מנחם אופיר.
התנצלו  :מזל לייבל ,זהבה סיגל ,מיכל וולקיטה ,עמיחי הס.
נוכחים  :ערן דורון ,אדוה לויד ,אליעזר בן סעיד ,ד"ר ספי מלכיאור ,מוטי זנה,
ד"ר עלית וייל שפרן ,נתנאל כהן
סדר יום:
 .1דו"ח ראש המועצה.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 1.11.11
 .3אישור תב"רים והחלטות כספיות.
 .4אישור שינוי בתקנות רישוי עסקים לתחנות הדלק.
 .1אישור וועדת שמות למקומות ציבוריים.
.6

מינוי עו"ד נועם אביטל כממלא מקום ליו"ר ועדת ערר ,לנושאי ארנונה.

 .7מינוי חיים טוגנדהפט לחבר ועדת ביקורת.
 .8שונות.

 52הצעה לסדר של חבר המליאה ענן שיאון לעלות לדיון את נושא ההפרדה במקור5
הצבעה 17 :תומכים בהצעה לסדר בנושא 1 ,מתנגד.
בתום הדיון ראש המועצה מציע לקבל ההחלטה הבאה:
בשנת  2116יימשך פרויקט ההפרדה לשני זרמים במסגרת התקציב שהמועצה סימנה ב 2116 -בסך
של  .₪ 111,111מנכ"ל המועצה בשיתוף עם מנהלת היחידה הסביבתית יביא חלופות לביצוע
הפרויקט וחלופות לייעולו.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ההצעה.
 51דו"ח ראש המועצה5
ראש המועצה מברך את כניסת חברי המליאה החדשים :ראובן פליישר ומנחם אופיר ממדרשת בן
גוריון וחיים טוגנהפט מקיבוץ שדה בוקר שהחליפו את אביטל בן שלום ,רמי מוסלי וליאת חבשוש.
 53אישור פרוטוקול מליאה מספר 5205102/
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה  1152111לאישור חברי המליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקול האמור.
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 54אישור תב"רים והחלטות כספיות5
תב"ר :2003

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

טפול במפגעי פסולת בניין
 ₪ 241,111המשרד להגנת הסביבה
₪ 241,111

תב"ר :2004

מטרה( :חדש)
סכום:

הרחבת ב"ס משאבים
 ₪ 211,111תקציב רגיל .199111921

סה"כ:

₪ 211,111

מטרה( :חדש)
סכום:

גן ילדים בטללים
 ₪ 111,111תקציב רגיל .199111921

סה"כ:

₪ 111,111

תב"ר :2000

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

הקמת מעון יום במרחב עם ( 3כיתות)
 ₪ 3,111,111משרד הכלכלה
₪ 3,111,111

תב"ר :2002

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תכנון תב"ע מפורט לבאר מילכה,טללים ומרחב עם
 ₪ 7,789,111משרד הבינוי והשיכון
₪ 7,789,111

תב"ר :2/23

מטרה( :שינוי)
סכום מקורי:
הגדלה
סה"כ לאחר השינוי

תכנון מפורט ל 00 -יח"ד ברתמים
 ₪ 311,111תקציב רגיל .199111921
 ₪ 111,111תקציב רגיל ( 199111921עבור תכנון כבישים)
₪ 111,111

תב"ר :2/41

מטרה( :שינוי)
סכום:

צמיחה דמוגרפית
 ₪ 33,681החטיבה להתיישבות
 ₪ 121,111קרנות המועצה
₪ 113,681
 ₪ 117,111החטיבה להתיישבות
₪ 271,181

תב"ר :2/50

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

תכנון והקמת מעון יום באשלים
 ₪ 2,171,111קרנות המועצה
₪ 2,171,111
 ₪ 77,118תרומה מאקסודוס נורד()$21,111
₪ 2,612,118

תב"ר :2/3/

מטרה( :שינוי)
סכום:

תכנון והקמה בית ספר ממלכתי דתי
 ₪ 7,741,411קרנות המועצה
 ₪ 6,198,384משרד החינוך
₪ 13,943,834
 ₪ 1,417,741משרד התחבורה ()81%
₪ 11,411,171

תב"ר :200/

סה"כ:
הגדלה:
סה"כ:

סה"כ:
הגדלה:
סה"כ:

אם וכאשר תתקבל הקצבה ממשרד
החינוך – סכום זה יועבר לקרן.

אם וכאשר תתקבל הקצבה ממשרד
החינוך – סכום זה יועבר לקרן
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מטרה( :שינוי)
סכום:

תב"ר :2424

סה"כ:
הגדלה:
סה"כ:

הקמת אולם ספורט משולב במדרשה
 ₪ 3,881,181טוטו וינר
 ₪ 1,141,111משרד השיכון
 ₪ 2,311,111קרנות המועצה
 ₪ 191,446תרומה מפדרציית לאס וגאס
 ₪ 631,111מפעל הפיס
₪ 8,116,126
 ₪ 919,111משרד השיכון
₪ 9,161,126

סה"כ מקור מימון מתקציב רגיל  199111921לרשימה זו₪ 111,111 :
החלטות כספיות נוספות:
השתתפות ברכישת רכב ביטחון לשדה בוקר
המליאה מתבקשת לאשר השתתפות במימון רכישת רכב ביטחון .גובה ההשתתפות ₪ 31,111 :
מותנה בהשתתפות הישוב ב ₪ 71,111-נוספים ובהתחייבות לתחזוקה מלאה של הרכב ע"י הישוב.
מקור מימון :רזרבה לתקציב 2116
.1

אישור שינוי בתקנות רישוי עסקים לתחנות הדלק:
במסגרת מאמצי המועצה לטיפול בתחום נראות המועצה הוחלט על החמרת התנאים לרישוי העסקים
של תחנות הדלק.

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התנאים החדשים לרישוי עסקים לתחנות דלק.
 50אישור וועדת שמות למקומות ציבוריים:
מתוך הצורך שעלה ביישובים למתן שמות לרחובות ,המועצה תקים את הועדה הסטטוטורית
המתאימה לכך .הועדה הינה ועדת רשות.
יו"ר – דוד פלמ"ח ,נציגי מליאה ,ניצה צפריר ורועי מולגן ,מנכ"ל המועצה ,אלון גלילי-
מדרשת בן גוריון ואמנון לבנה (בוצי) – קיבוץ רביבים – נציגי ציבור.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הקמת הועדה והרכבה.
באחריות המנכ"ל לזמן את חברי הועדה לישיבתה הראשונה.
 .7מינוי עו"ד נועם אביטל כממלא מקום ליו"ר ועדת ערר ,לנושאי ארנונה5
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עו"ד נועם אביטל כממלא מקום ליו"ר ועדת
ערר (עו"ד מוקי אזולאי) ,לנושאי ארנונה.
 51מינוי חיים טוגנדהפט לחבר ועדת ביקורת:
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי חיים טוגנהפט כחבר ועדת ביקורת

רשם :ערן דורון

שמואל ריפמן
ראש המועצה
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