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פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  12/2009מיו 29.11.09
משתתפי :מנח אופיר ,ז'ק ביסמוט ,איציק לוי ,אריה וינד ,גדעו פרידברג ,אודי
זילברשטיי ,צבי אלמוג ,ראוב קופל ,אלי פר ,רחל ביטו ,מוני מוני
מוטי אברגיל
ער ארז ,תומר פריאל ,דוד פלמח ,עוזי דלל ,יצחק קאודרס ,רות ישראלי
התנצלו:
אליעזר ב סעיד ,שאול לוי ,ארז ירדני ,אליס פלמר.
נוכחי:
על סדר היו:
 .1דו"ח ראש המועצה
 .2הודעה למליאה על צירו נציג כפר רתמי למליאה
 .3אישור פרוטוקול מליאה מספר  10/2009מ'1.11.09
 .4אישור פרוטוקול מליאה מיוחדת מספר  11/2009מ'1.11.09
 .5אישור תב"רי
 .6אישור תב"ר לועד מקומי מדרשת ב גוריו
 .7אישור שינוי תקציב רגיל  + 2009תב"ר שנתי 2009
 .8אישור דוחות כספיי  2008לחכ"ל  +אישור מינוי רו"ח
 .9אישור פרוטוקול הוועדה המקצועית לענייני תמיכות במוסדות ציבור
 .10אישור צו מסי 2010
 .11אישור ארנונה ועד מקומי אשלי ,קדש ברנע
 .12אישור רבעו  – 3לשנת 2009
 .13אישור שינוי תחו המועצה )הגובלת ע רמת חובב(
 .14הלוואת בעלי מהמועצה למי רמת הנגב בע"מ
 .15שינוי בהנהלת קר ע"ש אוריאל יערי
 .16אישור חוזה הפעלה של "שנטי במדבר" על ידי עמותת בית השנטי )ע"ר(
 .17אישור דו"ח כספי  2008של המתנ"ס
 .18אישור דו"ח כספי  2008של העמותה לקידו הספורט ברמת הנגב
 .19אישור פרוטוקול ועדת רכב מיו .20.11.09
.1

דו"ח ראש המועצה
ראש המועצה דיווח למליאה על נסיעתו לכנס ה' GAבוושינגטו בתחילת נובמבר
ועל פגישותיו בדנבר בנושא שותפות  .2000כמו כ נמסר על פגישות שהתקיימו ע
נציגי קהילת לאס וגאס בעניי הידוק הקשרי ע רמת הנגב.

.2

הודעה למליאה על צירופו של נציג רתמי למליאה
ראש המועצה הודיע על צירופו של אליס פלמר כנציג כפר רתמי במליאה במקומה
של חיה קולב אשר הודיעה על התפטרותה .ברכות לאליס פלמר והצלחה במילוי
תפקידו!

.3

אישור פרוטוקול מליאה מס'  10/2009מיו 1.11.09
מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול המליאה מס'  10/2009מיו .1.11.09
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אישור פרוטוקול מליאה מיוחדת מס' 11/2009
מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול מיוחד מס' .11/2009

 .5אישור תב"רי
מס'

סטטוס

מטרה

מקור מימון

תבר

סכום

הערות

בש"ח
פיקוד העורף

₪ 120,000

עלות הרכב₪ 188,150 :

כנ"ל

רביבים

₪30,000

החזר כספי ביטוח

כנ"ל

חטיבה להתיישבות

₪40,000

אין עדיין התחייבות חשבית

1212

עבודות פיתוח בקרית חינוך צין

חדש

קרן כללית

₪3,000,000

יציאה למכרז מיידי .שמוליק מוסר
שזה מימון ביניים

1304

חדש

רכב ביטחון לרתמים

1214

דרכים חקלאיות  -קקל

שינוי

קרן כללית

₪ 100,000

1305

שיפוץ מרפאת רביבים

חדש

קרן כללית

₪ 600,000

אושר בהנהלה ב18/8/09-
ובמליאה ב -6/9/09-אושר כתב"ר
 0001של ועד רביבים ב -מליאה
) 18/10/09בטעות לא נפתח
במועצה(

1306

תכנית פיתוח בר קיימה

חדש

משרד החקלאות

₪50,000

על פי החלטת מליאה 1/11/09

רזרבה  2009מועצה

₪ 50,000

על פי החלטת מליאה 1/11/09

ממשרד הביטחון

92,183 ₪

רזרבה לתקציב

50,000

קרן רכב קטן

52,729
100,000

1307

רכב ביטחון לסייר ביטחון

חדש

1274

מתקני ספורט )חדר כושר במדרשת בן גוריון

שינוי

קרן כללית

1308

רכישת גנרטור

חדש

משרד הביטחון

25,000

משרד החקלאות

25,000

1297

סימון והתקני בטיחות 2009

שינוי

קרן כללית

100,000

המליאה מאשרת את התב"רי הנ"ל
.6

אישור תב"ר לועד מקומי מדרשת ב" גוריו":
0001
תב"ר מספר:
רכישת מתקני לחדר כושר במדרשה
מטרה:
2 100,000
סכו:
מתו 3תב"ר  1274של המועצה
מקור מימו:

סעיף תקציבי 550000180
 ₪ 100,000הועברו במסגרת
תקציב הועד במליאה 7/6/09
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אישור שינוי תקציב רגיל ותב"ר שנתי 2009
שינוי תקציב רגיל:
במליאת מועצה  8/2009מיו  6/9/09הוחלט לבצע שינוי תקציבי ולהביא את
התקציב הרגיל לס 3של  2 62,735,000במקו התקציב שאושר בתחילת השנה ע"ס
.2 47,629,000
השינוי הנ"ל לא אושר נכו להיו ע"י משרד הפני ולכ אנו מבקשי לעדכ את
השינוי ולהחליט שהתקציב לאחר השינוי יהיה .% 70,600,000
החלטה:
המליאה מאשרת את שינוי תקציב של שנת  2009ומחליטה שהתקציב הוא:

.% 70,600,000
שינוי תקציב בלתי רגיל לשנת  –2009שינוי מס' :5
שינוי מס'  4אושר ע"י משרד הפני ב'  21/9/09ע"ס  . 2 28,380,000אנו מבקשי
לשנות את התקציב הבלתי רגיל לשנת  2009בשינוי מס'  5ולהביאו )על פי הפירוט
המצור( ל' 2 43,536,193במקו הסכו שאושר בשינוי מס' .4
החלטה:
המליאה מאשרת את שינוי  5של התב"ר השנתי של .2009
.8

אישור דו"חות כספיי  2008לחברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב
מנכ"ל החכ"ל ,ארז ירדני ,סקר את נתוני הדו"חות הכספיי לשנת  .2008השינוי
המשמעותי בפעילות החברה נובע מפעילות המו"פ החקלאי בתו 3החברה החל
מינואר .2008
התקיי דיו וניתנו הסברי ע"י ארז ירדני ויו"ר החברה הכלכלית ,שמואל ריפמ.
מליאת המועצה מאשרת הדוחות הכספיי לשנת  2008ואת משרד מידד ושות'
כרואה החשבו של החכ"ל ברוב של  6חברי ושני נמנעי.
ע"פ בקשת חבר המליאה איציק לוי ,יתקיי דיו בפעילות החברה הכלכלית לפיתוח
רמת הנגב ברבעו הראשו של 2010

.9

אישור פרוטוקול הוועדה המקצועית לענייני תמיכות במוסדות ציבור.
רצ"ב פרוטוקול הועדה המקצועית לענייני תמיכות במוסדות ציבור שהתקיימה ביו
 ,23/11/09חתומה על ידי היוע המשפטי של המועצה ומזכיר המועצה .מסמ 3זה
מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול מליאה זה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשררת את החלטת הועדה המקצועית המאשרת תמיכה
של  1.1מיליו  2לעמותה לקידו הספורט ברמת הנגב.
לאור האמור בפרוטוקול הועדה המקצועית לענייני תמיכות במוסדות ציבור מיו
 ,23/11/09מליאת המועצה מאשרת הפיכת העמותה לקידו הספורט ברמת הנגב
לעמותת עירונית.

.10

אישור צו המיסי 2010
שמואל ריפמ ,ראש המועצה ,הביא לאישור צו המיסי לשנת  2010אשר עודכ
בשיעור של  1.63%לעומת שנת .2009
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המדינה פרסמה שלושה מכרזי להקמת תחנות כוח סולריות באזור אשלי .משרד
האוצר מעוניי להביא למצב שבו המשתתפי במכרז ידעו מראש את גובה המיסוי
המוניציפאלי הצפוי לזוכי במכרזי .במגעי שהתקיימו במהל 3אוקטובר 2009
התגבש הרעיו שייקבע סיווג מיוחד לקרקע התפוסה שעליה יונחו המראות/הלוחות
הסולריי כדלקמ )הסכומי נכוני ליו :(1.1.2010
קרקע תפוסה על ידי מראות/לוחות סולריי –
לכל מ"ר עד  400דונ – 2 1.26
לכל מ"ר מעל  400דונ – 2 0.01
מליאת המועצה מאשרת פה אחד צו המיסי לשנת  .2010כ מאשרת המליאה פה
אחד קביעתו של סיווג חדש של קרקע תפוסה על ידי מראות/לוחות סולריי,
שהמחזיק בה יהיה חייב בארנונה בסכומי הנקובי לעיל – הכול בכפו לאישור
שרי הפני והאוצר.
 .11אישור ארנונה ועד מקומי אשלי וקדש+ברנע
מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטות הוועדי המקומיי של קדש'ברנע
ואשלי כמובהר להל:
א .קדש ברנע – ארנונת ועד מקומי לשנת  2010על המחזיקי במבני מגורי בישוב
בגובה 2 11למ"ר בגי  200מ"ר ראשוני ,ו' 2 0.50בגי כל מ"ר נוס מעל ל'200
מ"ר הראשוני.
ב .אשלי – ארנונת ועד מקומי לשנת  2010על המחזיקי במבני מגורי בישוב בגובה
 2 8.13למ"ר בגי  80מ"ר ראשוני ,ו' 2 0.51בגי כל מ"ר נוס מעל ל' 80מ"ר
הראשוני.
.12

אישור רבעו"  3לשנת 2009
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רבעו  3של שנת  2009שהובא לדיו ע"י גזבר
המועצה.

.13

אישור שינוי תחו המועצה )הגובלת ע רמת חובב(
מליאת המועצה מאשרת פה אחד ע"פ סעי )228ד'( לצו המועצה האזוריות ,שינוי
תחו המועצה האזורית רמת הנגב בגבולה ע המועצה המקומית תעשייתית רמת
חובב לאחר התייעצות ע הוועדי המקומיי.

 .14הלוואת בעלי מהמועצה לחב' מי רמת הנגב בע"מ
 .1ב'  8/1/09המליאה אישרה תב"ר  1267ע"ס  6מיליו  2לעבודות ביוב באג
משאבי.
 .2עד היו נוצלו כ'  1.5מיליו  , 2היתרה נכו להיו כ'  4.5מיליו .2
 .3המועצה ודירקטוריו מי רמת הנגב צריכי לקבל את ההחלטה שלה.
דברי הסבר:
 .1חברת מי רמת הנגב בע"מ )להל החברה( הוקמה על ידי המועצה על מנת לנהל
ולהפעיל את תחו הביוב במועצה וכ את תחו המי בכל מקו בו יוחלט כי
המועצה תפתח את תחו המי )ישנ הסדרי שוני בתחו המי במועצה(.
 .2על מנת לממ את פעילות החברה שרובה תתמקד בשני הקרובות בפיתוח מערכת
לסילוק שפכי ,טיהור והשבת הקולחי באג משאבי'צומת הנגב ,אישרה
המועצה תקציב בלתי רגיל של  6מיליו  .2המועצה תעביר את היתרה לחשבו
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החברה .העברת הלוואה זו תעשה על פי תנאי השוק .מכיוו שבהלוואות
ממשלתיות בתחו הביוב ניתנות היו צמודות למדד ונושאות ריבית של כ' ' 3%
 ,5%לאור העובדה כי המועצה הנה מועצה איתנה כלכלית ,החברה תשל ריבית של
 3.5%בתוספת הצמדה המשקפת את הסיכו במת ההלוואה.
החלטה:
 .1המועצה מאשרת הלוואת בעלי ל"מי רמת הנגב בע"מ" בהיק של  6מיליו 2
)שישה מיליו ש"ח( לצור 3קידו פרוייקט הקמת מכו טיהור השפכי ,מתקציב
בלתי רגיל מס'  1267שאושר לנושא זה.
 .2חברת "מי רמת הנגב בע"מ" הינה בשליטה ובבעלות מלאה של המועצה האזורית
רמת הנגב ומשכ ,3על תנאי ההלוואה לשק ככל שנית את תנאי השוק ,ההלוואה
תהיה צמודה למדד המחירי לצרכ ותישא ריבית שנתית של .3.5%
 .3הענקת הלוואת בעלי זו טעונה את אישור אג .תאגידי עירוניי במשרד הפני.
 .15שינוי בהנהלת הקר" ע"ש אוריאל יערי
מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינויו של קובי לב מבאר מלכה ,כחבר בהנהלת
הקר ע"ש אוריאל יערי , ,כחבר ההנהלה במקומה של ספי מלכיאור עקב נסיעתה
לחו"ל.
 .16אישור חוזה הפעלה של "שנטי במדבר" על ידי עמותת בית השנטי )ע"ר(
ראש המועצה הביא בפני חברי המליאה לאישור חוזה של המועצה ע עמותת קר
רש"י )ע"ר( ועמותת בית השנטי )ע"ר( להפעלת "שנטי במדבר" על ידי עמותת בית
השנטי וכ את חוות הדעת של היוע המשפטי עו"ד שמואל קד בקשר לחוזה זה.
בהתחשב בכ 3שהחוזה יוצר התקשרות ללא מכרז וכולל מסירת חזקה במקרקעי
ללא תמורה לעמותת בית השנטי לצור 3הפעלת "שנטי במדבר" ,מותנה תוקפו של
החוזה באישורו ע"י משרד הפני.
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את החוזה.
 .17אישור דו"ח כספי  2008של המתנ"ס:
מנהלת המתנ"ס הביאה לדיו ואישור המליאה את הדו"ח הכספי של .2008
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הדו"ח הכספי של מרכז תרבות נוער וספורט רמת הנגב
כפי שאושר בדירקטוריו החברה.
 .18אישור דו"ח כספי  2008של העמותה לקידו הספורט ברמת הנגב:
מנכ"ל העמותה הביא לדיו ואישור המליאה את הדו"ח הכספי של .2008
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הדו"ח הכספי של העמותה לקידו הספורט ברמת
הנגב כפי שאושר בדירקטוריו העמותה.
 .19אישור פרוטוקול ועדת רכב מיו .20.11.09
ראש המועצה הציג את תכנית החלפת רכבי המתוכננת ל'.2010
הערה :המליאה הבאה תתכנס ב' 27.12.09לדיו בתקציב .2010
רש:שאול
שמואל ריפמ
ראש המועצה

