ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,214102/מיום 2/4214102/
שהתקיימה בבניין המועצה האזורית רמת-הנגב
משתתפים  :שמואל ריפמן ,רחל ביטון  ,שוש זילברבוש ,זהבה סיגל ,ליאת חבשוש ,ארז
ירדני ,דוד פלמ"ח ,מרדכי מונין ,מזי לרנר ,ניצה צפריר כהן ,ענן שיאון ,צביקה טוכטרמן ,רם
מוסלי ,אלי לופו ,דוד בן לולו.
התנצלו  :מיכל וולוקיטה ,תומר פריאל ,אביטל בן שלום
נוכחים  :חגי רזניק ,אליעזר בן סעיד ,אמיר אלחייק.
סדר יום:
.1
.2
.3
./
.5
.6
.4
.8

הבעת הערכה לתמיכתה של מייסדת עמותת "אקסודוס נורד" במהלך מבצע "צוק איתן.
אישור פרוטוקול המליאה 114201/
אישור פרוטוקול הנהלת המועצה מיום .4.12.1/
אישור הסכם לנושא טיפול בשפכי הר צבוע.
אישור תב"רים והחלטות כספיות.
אישור תקציב המועצה לשנת  2015ומצבת כ"א.
מינוי חברותו של ארז ירדני בועדת המשנה לתכנון ובנייה.
אישור בקשה חריגה להטלה ראשונה של ארנונה ועד מקומי טללים.

 42הבעת הערכה לתמיכתה של מייסדת עמותת "אקסודוס נורד" במהלך מבצע "צוק איתן"
ראש המועצה שמואל ריפמן הודה לגב' גרטה – מייסדת ומנהל עמותת "אקסודוס נורד" הנורווגית על
היותה מנהיגה חברתית ותרמה למועצה ולקהילה בה רבות .לאחרונה תרמה העמותה בראשותה גם
סביב מבצע "צוק איתן" .כידוע הייתה המועצה האזורית רמת הנגב מועצה מארחת לתושבי עוטף
עזה .ובזכות גרטה ושכמוהה יכלה המועצה להכיל לאורך זמן את המתאחרים ולסייע לאזור פתחת
ניצנה.
 41אישור פרוטוקול מליאה מס' :224102/
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה  114201/לאישור חברי המליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את הפרוטוקול האמור.
 43אישור פרוטוקול הנהלה מיום 4442142/
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה  114201/לאישור חברי המליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את הפרוטוקול האמור.
 4/אישור הסכם לנושא טיפול בשפכי הר צבוע –
לחברי המליאה הוצג ההסכם לנושא טיפול בשפכי הר צבוע (הרצ"ב) פרוטוקול זה מצורף לפרוטוקול
המליאה ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו .הביצוע ע"י מי רמת נגב בע"מ.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת ברוב של  10בעד ונמנע  1את ההסכם האמור.
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תב"רים ושימוש ברזרבה לתקציב
חדש:
תב"ר :5107

מטרה:
סכום חדש:
סה"כ:



תב"ע ל –  323יח"ד בטללים
משרד השיכון
₪ 000110111
₪ 000110111

לפי נתנאל מנהל מחלקת ההנדסה לא יידרש מימון נוסף.

תב"ר :5105

מטרה:
סכום חדש:
סה"כ:



תכנון מפורט ל –  33יח"ד מרחב עם
משרד השיכון
₪ 0110111
₪ 0110111

לפי נתנאל מנהל מחלקת ההנדסה לא יידרש מימון נוסף.

תב"ר :5102

מטרה:
סכום חדש:
סה"כ:



תכנון מפורט ל –  53יח"ד באר מילכה
משרד השיכון
₪ 0110111
₪ 0110111

לפי נתנאל מנהל מחלקת ההנדסה לא יידרש מימון נוסף.

תב"ר :5103

מטרה:
סכום חדש:
סה"כ:

תכנון מפורט ל –  07יח"ד ברתמים
קרנות המועצה
₪ 5010111
₪ 5010111

תב"ר :5101

מטרה:
סכום חדש:
סה"כ:

תשתיות ל –  15יח"ד ברתמים
משרד השיכון
₪ 001110111
₪ 001110111
מנהל אגף ההנדסה מוסר שמדובר על פרוייקט המוערך במעל


5707770777

 .₪התקציב בנוי מתקבולים נוספים ממשרד השיכון ותשלומי תושבים
שייכנסו לתב"ר זה .הפרוייקט יסתיים (כולל השלמת פיתוח) לכל
המוקדם
בתוך  3שנים.
שינויים:
תב"ר :2/4/

מטרה:

סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:
תב"ר :2512

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:

הקמת אולם ספורט משולב במדרשה
 ₪ 635,000מפעל הפיס
 ₪ 140,//6תרומה מפדרציית לאס וגאס
 ₪ 850,000משרד השיכון
 ₪ 2,300,000קרנות המועצה
₪ 3,445,//6
משרד השיכון
₪ 105,000
₪ /,240,//6
תכנון וביצוע כביש גישה לאורון
 ₪ 4,044,/86משרד התחבורה
₪ 4,044,/86
 ₪ 2,000,000מסעיף ( 200000010לפי שינוי תקציב
במליאה )0140442/
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תב"ר :253/

סה"כ:

₪10,044,/86

מטרה:

תכנון והקמת גן ילדים בקדש ברנע
 ₪ 424,20/משרד החינוך
 ₪ /64,840קרנות המועצה
₪ 1,144,04/
 ₪ 37/,041תרומה מפאלם ספרינג
₪ 1,58/,0/6

סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:
תב"ר :255/

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

רכישת מבנה יביל למועדון נוער ברתמים
 ₪ 41,000קרנות המועצה
₪ 41,000
 ₪ 17,075השתת' הבעלים  -אגודת כפר רתמים
₪ 99,085

העברות מתב"ר לתב"ר וסגירה:
תב"ר :2/10

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:

סה"כ:

שיקום תשתיות במשאבי שדה
 ₪ 1,662,446משרד החקלאות
 ₪ 85/,420קרנות המועצה
₪ 2,514,646
העברת מתב"ר  2//7וסגירתו לתב"ר 2/10
₪
/2,541
 ₪העברה מתב"ר  2//0וסגירתו לתב"ר 2/10
22,472
 ₪העברה מתב"ר  2500וסגירתו לתב"ר 2/10
34,410
העברת לתב"ר  2/07וסגירתו
₪
1,523
₪ 2,608,813

סגירת תב"רים בגרעון תקציבי
תב"ר :2501

מטרה:

תשתיות למעון יום במרחב עם
יתרה בתב"ר  ₪ - 22,007העברה מקרנות המועצה
הייתה הקצבה של משרד השיכון .יש חריגה בביצוע הפרוייקט
בסכום זה.

תב"ר :2/05

מטרה:

תכנון נופי בעזוז
יתרה בתב"ר  ₪ - 1,054העברה מקרנות המועצה
הייתה הקצבה של החטיבה להתיישבות והמועצה .יש חריגה

בביצוע
הפרוייקט בסכום זה.
תב"ר :2/53

מטרה:

הקמת בית כנסת בבאר מילכה
יתרה בתב"ר  ₪ - 3,050העברה מקרנות המועצה
כל הפרוייקט תוקצב ע"י המועצה .יש חריגה בביצוע בסכום זה.

התקיימה הצבעה:
הוחלט  :המליאה ברוב קולות ונמנע  1אישרה את התב"רים הנ"ל.
הקצבה לבית קברות ברתמים:
בעקבות האסון ברתמים ,ראש המועצה מציע להגדיל את תקציב ועד מקומי רתמים ב 201/ -בחצי מיליון ₪
לשם הקמת בית עלמין לקבורה דתית.
לאור דחיפות הנושא ,בית הקברות יוקם ע"י הועד המקומי רתמים על פי הנהלים המחייבים.
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הועד יגיש תקציב מתוקן לשנת  .201/החשבונות שיוגשו ע"י הועד יאושרו ע"י מנהל אגף ההנדסה במועצה.
הוחלט :המליאה אישרה פה אחד  ₪ 500,000לועד מקומי רתמים לשם הקמת בית עלמין לקבורה דתית.
מקור מימון :רזרבה לתקציב 102/

 41אישור תקציב המועצה לשנת :1025
ראש המועצה וגזבר המועצה הציגו את התקציב לשנת  2015בסך של . ₪ 80,500,000
לאחר מכן התקיים דיון בו חברי המליאה שאלו שאלות והביעו עמדתם.
כמו כן ,הוצגה מצבת כ"א לשנת ( 2015רצ"ב).
החלטה:
התקיימה הצבעה :בעד  , 22נגד  1 , 2נמנעים
תקציב המועצה לשנת  1025ע"ס  ₪ 70,500,000אושר4
כמו כן ,מאשרת המליאה פה אחד את מצבת כ"א לשנת ( 1025המסמכים המצורפים ,מהווים
חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה)4

 44מינוי חברותו של ארז ירדני בועדת המשנה לתכנון ובנייה
ראש המועצה שמואל ריפמן הציג את ההצעה למנות את ארז ירדני כחבר בועדת המשנה לתכנון
ובנייה במקומו של תומר פריאל שביקש לסיים כהונתו בוועדה .ארז יצא מחדר הישיבות בזמן
ההצבעה.
החלטה :מליאת המועצה מברכת את ארז מאשרת פה-אחד את מינויו.

 47אישור בקשה חריגה להטלה ראשונה של ארנונה ועד מקומי טללים

הועד המקומי מבקש אישור המליאה להגיש בקשה לאישור חריג ממשרד הפנים בשנת  2015להטלה
ראשונה של ארנונה ועד מקומי על מגורים.
החלטה:
התקיימה הצבעה :מליאת המועצה מאשרת ברב קולות את הגשת הבקשה החריגה של ועד מקומי
טללים למשרד הפנים בשנת  2015להטלה ראשונה של ארנונה ועד מקומי על מגורים.

רשם :חגי רזניק

שמואל ריפמן
ראש המועצה
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