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פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס'  ,2/2/02/מיום /.5225/02/
משתתפים :שמואל ריפמן ,ארז ירדני ,איציק לוי ,דוד פלמ"ח ,אליסף פלמר ,מוני מונין ,צבי טוכטרמן,
מוטי אברג'יל ,תומר פריאל ,גדעון פרידברג ,רחל בטון ,מנחם אופיר ,ראובן קופל ,ערן ארז ,איתן פאר.
נוכחים:

אליעזר בן סעיד ,משה טנא ,שאול לוי ,ערן דורון.

התנצלו:

גיל פלורמן ,זהבה סיגל ,צבי אלמוג.

על סדר היום:
 .5דו"ח ראש המועצה.
 .5אישור פרוטוקול מליאה מספר . 54.58.55 – 5525855
 .3אישור תב"רים.
 .4אישור רבעון  3לשנת .5855
 .8אישור דוחות כספיים לוועדים :מרחבעם ,קדש ברנע ,מדרשה
 .1אישור עדכון תקציב  5855ועד מקומי מדרשה
 .7אישור מס ארנונה ועד מקומי קבוץ שדה בוקר.
 .5אישור פרוטוקול הנהלה מס'  525855מ55.55.55.-
 .5אישור תקציב .5853
 .58אישור ערבות למסגרת אשראי לחברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ.
 .55שינוי תקציב המועצה ל.5855-
 .55אישור צו מיסים (ארנונה) לשנת  5853ועדכון מסי ארנונה ועד מקומי.
 .53סיכום נסיעה לארה"ב – שמואל ריפמן.
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דו"ח ראש המועצה:
א .ראש המועצה מביע השתתפותו והשתתפות חברי המליאה ,בצערו של חבר המליאה גיל פלורמן ,במות אביו.
ב .ראש המועצה סקר את התנהלות המועצה והישובים במבצע "עמוד ענן" ,וציין כי המועצה הפעילה חדר מצב,
והישובים פעלו ע"פ הנחיות פקוד העורף והמועצה .מנהלי המחלקות פעלו במסירות ובחריצות ועסקו גם
באירוח תושבים מעוטף עזה.
קיים היה החשש כי אזור פיתחת ניצנה יהיה נתון לירי רקטות מסיני .התושבים וכתות הכוננות שמרו על
ערנות.
ג .ראש המועצה הציג את מר כריסטופר היל ורעייתו מדנבר קולורדו ,אורחי המועצה ,אשר הגיעו לביקור קצר
בישראל .מר היל ברך את חברי המליאה וסקר בקצרה את "חחויותיו" כשגריר ארה"ב בעירק עד לפני תקופה
קצרה.

5/

אישור פרוטוקול מליאה מס' :2152052/ – 222/02/
התקיימה הצבעה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול מליאת המועצה מיום .54.58.55
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אישור תב"רים:
גזבר המועצה הביא לאישור המליאה התברים להלן:
סטטוס

מקור מימון

סכום ב ₪

הסכום הכולל
לפני השינוי

1489

שיקום גדר ביטחון ופינוי חולות באר
מילכה

חדש

משרד הביטחון

₪43,500

₪0

1490

שיקום מחסן נשק בקדש

חדש

משרד הביטחון

₪15,999

מועצה

₪6,200

1491

גדר תלתלית בקדש ברנע

חדש

משרד הביטחון

₪113,724

₪0

1492

רענון  21תיקי רופא

חדש

משרד הפנים

₪11,200

₪0

1493

הקמת מוקד יישובי בפתחת ניצנה

חדש

משרד הביטחון

₪23,000

₪0

תקציב רגיל 2990009/0

₪23,000

₪0

משרד הביטחון

30,000 ₪

₪0

תקציב רגיל 2990009/0

35,000 ₪

₪0

1445

גדר אלקטרונית בקדש-חברת מגל

שינוי

משרד הביטחון

2,.,/ ₪

₪398,128

1435

מועדון נוער בכמהין

שינוי

תקציב רגיל 2990009/0

₪24,500

₪650,000

1302

פעילות חברה לקהילה

שינוי

החטיבה להתיישבות

₪ 1/,2.4

₪90,000

1472

רכש גנרטור למועצה

שינוי

משרד הפנים

₪30,000

₪27,898

1472

רכש גנרטור למועצה

שינוי

העבר מתב"ר 2390

₪20,000

₪27,898

1390

מערכות כיבוי אש בועדים

שינוי

העבר לתב"ר 212/

(-) ₪
20,000

₪520,000

1477

הקמת מחסן חירום במועצה

חדש

משרד הפנים

₪40,000

₪100,000

מטרה

מס'
תב"ר

₪0
כנ"ל

כנ"ל

1494

שיפוץ מבנים לשומרים בקדש ברנע

חדש

כנ"ל

התקיימה הצבעה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התברי"ם הנ"ל.
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אישור רבעון  3לשנת : /02/
אליעזר בן סעיד ,הציג הדוח הרבעוני השלישי לשנת .5855
נשאלו שאלות לגבי הסטיות בין התקציב לבין הבצוע בפועל  ,במספר סעיפים ,הן בהכנסות והן בהוצאות .גזבר
המועצה ,מסר כי אין זה דוח כספי סופי לשנת  ,5855ויערך דיון מסכם של בצוע התקציב לשנת .5855
התקיימה הצבעה 21 :בעד  2נמנע
מליאת המועצה מאשרת הדוח הרבעוני ה 3-ל.5855 -
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5.

אישור דוחות כספיים לשנת  /022של הישובים :מרחבעם ,קדש ברנע ,מדרשה:
אליעזר בן סעיד ,הביא לאישור המליאה ,התקציבים של הועדים המקומיים במרחב עם ,קדש ברנע והמדרשה,
לשנת  ,5855דו"חות שהוגשו באיחור של כמה חודשים
התקיימה הצבעה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הדוחות הנ"ל ,לשנת .5855

54

אישור עדכון תקציב ועד מקומי מדרשת בן גוריון
גזבר ההמועצה הביא לאישור המליאה עדכון תקציב הועד המקומי במדרשת בן גוריון לשנת  .5855שינוי זה
מבטא את כיסוי הגירעון שהיה לועד בשנים האחרונות..
התקיימה הצבעה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב ועד מקומי מדרשת בן גוריון.

52

ארנונה ועד מקומי – הטלה ראשונה  -קבוץ שדה בוקר
שאול לוי הביא פנייתו של וועד מקומי שדה בוקר ,להטלה ראשונה של ארנונת וועד מקומי על המחזיקים
בבתי מגורים בשעור של  ₪ 55.5לכל  5מ"ר מגורים.
התקיימה הצבעה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הטלה ראשונה של ארנונת ועד מקומי קבוץ שדה בוקר,
לשנת  ,5853בשיעור של  ₪ 55.55למ"ר מגורים.

5,

אישור פרוטוקול הנהלה מיום :2,52252/
התקיימה הצבעה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד ,פרוטוקול ההנהלה מיום .55.55.55

 59דיון ואישור תקציב /023
ראש המועצה ,הבהיר עמדתו כי יש לקיים את הדיון וההחלטה לתקציב  5853ע"פ לוחות זמנים שנקבעו,
למרות שיש עיכוב באישור תקציבי הממשלה ל.5853-
דיון:
אליעזר בן סעיד ,גזבר המועצה ,סקר את שלבי הכנת התקציב :התקיימו דיונים מקדימים עם מנהלי האגפים
והמחלקות ,והוכנסו שינויים מסוימים ע"פ המלצת ראש המועצה.
ראש המועצה ציין שעקב הבחירות לכנסת שיערכו בינואר  ,5853לא יהיה תקציב מדינה אלא בסביבות מאי-יוני
 . 5853מצב זה יצור כמובן עיוותים בתקציב המוגש היום מאחר ולא ידוע לנו מה יהיו תמיכות המדינה בתקציבי
החינוך ,הרווחה ,הסעות תלמידים וכו' .לכן נצטרך ככל הנראה לבצע עדכון תקציבי לאחר שיאושר תקציב המדינה
בכנסת.
עקרונות התקציב:
א .שכר עבודה גדל ב , 8%-עקב שינויים ועדכונים צפויים בעקבות החלטות ממשלה שכבר התקבלו.
ב .הגדלת המע"מ ל ,57%-תגרור עליה מסוימת בהוצאות או צמצום ראלי של הפעילות..
ג .עדכון צו המיסים ב 5.3%-לעומת השנה שעברה.
ד .עדכון (הגדלה) תקציבי הוועדים המקומיים ב 58%-לעומת .5855
ה .תקציב המדינה ב 5853-טרם נדון ויהיה תקציב רק לאחר הבחירות הכלליות והקמת הממשלה החדשה
(לפי הערכות  -לא לפני יוני .)5853
ו .הצעת תקציב זו נבנתה אך ורק על פי המידע שיש לנו היום והחלטות שהממשלה כבר קיבלה .במידה ובתקציב
המדינה החדש יהיו עדכונים או "גזרות" שישפיעו עלינו ,נצטרך במקביל לעדכן את תקציב המועצה.
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סיכום:
סה"כ תקציב המועצה ל 5853-עומד על .₪ 11,558,888
התקיימה הצבעה :מליאת המועצה מחליטה פה אחד ,לאשר תקציב  5853בסך של .₪ 11,558,888
כמו כן מליאת המועצה מאשרת פה אחד תקן כ"א לשנת .5853
 520אישור ערבות למסגרת אשראי לחברה הכלכלית לפתוח רמת הנגב בע"מ:
מליאת המועצה מתבקשת לערוב למסגרת אשראי שהחברה הכלכלית-מו"פ מבקשת לקבל מהבנקים:
 .5מסגרת אשראי של  ₪ 388,888בחשבון המתנהל בבנק אוצר החייל – סניף  313באר שבע ע"ש החברה
הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"ם-מו"פ
 .5מסגרת אשראי של  ₪ 388,888בחשבון המתנהל בבנק הפועלים – סניף  135באר שבע ע"ש החברה
הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"ם-מו"פ
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שינוי תקציב המועצה ל:/02/-
גזבר המועצה מסביר שבדומה לשנים קודמות המליאה מתבקשת לאשר שינוי תקציב של שנת  ,5855זאת
עקב שינויים שהיו הן בהכנסות והן בהוצאות ולא היו ידועים לנו בזמן אישור התקציב המקורי .עיקר השינויים
מקורם מתוספת ארנונה ,חינוך גיל רך-גנים ,הסעות תלמידים,
התקציב המקורי של המועצה לשנת  5855היה ע"ס  - ₪ 15,888,888אנו מבקשים להביאו בשינוי זה לסך
של .₪ 75,115,888
החלטה:מליאת המועצה מאשר פה אחד את שינוי תקציב המועצה לשנת  5855ל.₪ 75,115,888 -

52/

אישור צו המיסים (ארנונה) לשנת  /023ועדכון מסי ארנונה ועד מקומי:5
א .מנהל הארנונה ,שאול לוי ,הביא לאישור המליאה עדכון הארנונה הכללית לשנת  ,5853בשעור
של  5.3%ע"פ הנחיות משרד הפנים.
ב .בתוקף סמכותה לפי סעיף  533לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,5585-ובתוקף
הסמכויות לפי כל דין ,מחליטה המועצה לאשר הטלת ארנונת ועד מקומי לשנת  5853על ידי הועדים
המקומיים שבתחומה בסכומים שנקבעו כדין לשנת  5855כשהם מוגדלים בשיעור שנקבע בדין.לא החליט
ועד מקומי בתחום המועצה על הטלת ארנונת ועד מקומי לשנת  ,5853תשולם בתחומו ארנונת ועד
מקומי בסכומים ובמועדים שנקבעו כדין לשנת  5855כשהם מוגדלים בשיעור שנקבע בדין .החלטות אלו
חלות על ועדים מקומיים שההטלה הראשונה של ארנונת ועד מקומי על ידם אושרה על ידי שרי הפנים
והאוצר.
התקיימה הצבעה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד צו המסים לשנת  5853ועדכון מסי ארנונה
ועד מקומי לשנת 5853

 523סיכום נסיעת ראש המועצה לארה"ב:
ראש המועצה דיווח על נסיעתו בתחילת נובמבר ל 58-ימים לארה"ב:
א .בקליבלנד ,אוהיו – התקיימו שיחות עם קרן הנגב ,בנושא בניית דירות ברות השגה ברמת הנגב.
התקיימו גם שיחות לקידום הקמת מרכז המשתלמים בניצנה.
ב .בפאלם דזארט ( –)Palm Desertהועמק הקשר עם הקהילה היהודית ונבחנו פרויקטים משותפים.
ג .פרויקט המלגות ע"ש דיוויס – הקהילה בלאס וגאס הוסיפה  58אלף דולר לקרן המלגות (השנה ניגשו
כ 588-סטודנטים לפרויקט המלגות).
רשם :שאול לוי
שמואל ריפמן.
ראש המועצה

