פרוטוקול מליאה מספר  12/2018בתאריך 2/12/2018
משתתפים :ערן דורון  ,ערן עמר  ,מוטי אברג'ל ארז ירדני  ,דוד בן לולו  ,ענן שיאון  ,מוני מונין ,איתן כהן ,
יריב מילוא  ,ברוריה גולדבלט  ,ארז לברן  ,צביקה טוכטרמן  ,דוד פלמ"ח
התנצלו  .:אליאסף פלמר  ,משה אטס
נוכחים  :ארז לוזון  ,שירה מור יוסף עזוי חבשוש  ,ורד חדידה  ,אילון צחור  ,אליעזר בן סעיד  ,נעם שלו ,
צחי רם  ,ספי מליכיאור  ,מוטי זנה  ,דרור הראל
סדר יום:
 .1דו"ח ראש המועצה  -חזון המועצה ראש המועצה
 .2בחירת סגן ראש המועצה וממלא מקום ראש המועצה
 .3הצהרת אמונים של חברי המליאה ) חתימה(
 .4ודעות על ניגודי עניינים של נבחרי הציבור.
 .5מינוי חברים לועדות
 .6מינוי חברים לועדת משנה לתכנון ובניה באמצעות מליאת הועדה המקומית
 .7מינוי אסיפות כלליות בתאגידים העירוניים
 .8אישור פרוטוקול מליאה מס'  11/2018מיום 11/11/18
 .9אישור תב"רים ונושאים כספיים ) מצ"ב(.
***בטרם החלה ישיבת המליאה  ,התכנסו החברים ומנהלי המחלקות בלובי המועצה להדלקת נר ראשן
לחנוכה  ,הרמת כוסית והופעת תזמורת כלי נשיפה של ילדי המתנ"ס
 .1דו"ח ראש המועצה -
ראש המועצה ערן דורון  ,בירך את חברי המליאה .לאחר מכן הציג ראש המועצה את האתגרים המרכזיים
שעומדים בפני המועצה בשנים הקרובות  ,בתחומי התקציב הפיתוח הכלכלי  ,הגידול הדמוגרפי ומתן מענה
איכותי וראוי לשירותים הקהילתיים החינוכיים והמוניציפליים לתושבי המועצה  .בפני המועצה נסקר
תהליך הכנת תוכנית החומש  ,המטרות ויעדי הביצוע  ,גיבוש האסטרטגיה כלכלית והארגונית לשנים
הקרובות  .המצגת היא חלק בפרוטוקול זה.
מנכ"לית המועצה סקרה בפני חברי המליאה את תפקידם של חברי המליאה והדגישה בפניהם כי אמנם
נבחרו מטעם היישוב אבל מייצגים את כלל המועצה.
 .2בחירת סגן ראש המועצה ומ"מ ראש המועצה
ראש המועצה מבקש את אישור המועצה להצעתו כי דוד בן לולו מקיבוץ רביבים ישמש כמ"מ ראש המועצה
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את בחירתו של דוד בן לולו כסגן ומ"מ מקום ראש המועצה
 .3הצהרת אמונים של חברי המליאה
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ראש המועצה קרא את נוסח הצהרת האמונים " :אני ...חבר מליאת מועצה אזורית רמת הנגב  ,מתחייב
לשמור אמונם למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי כחבר מועצה" חברי המועצה אמרו כל אחד
בתורו  ,אני מתחייב .לאחר מכן חתמו על נוסח הצהרת האמונים
 .4הודעות על ניגודי עינינים של נבחרי ציבור
בפני חברי המליאה הודגש כי אסור לחברי מליאה או לקרוב משפחה להיות צד לעסקה מול הרשות
המקומית.
 .5מינוי חברי המליאה לוועדות של המועצה
בפני חברי המליאה הוצגה הצעת ראש המועצה .
חברי מליאה שנבחרו בבחירות :2018
 .1ערן דורון
 .2יריב מילוא
 .3איתן כהן
 .4ענן שיאון
 .5דוד פלמ"ח
 .6ארז לב-רן
 .7מוטי אברג'ל
 .8ערן עמר
 .9ארז לוזון
 .10מוני מרדכי
 .11ברוריה גולדבלט
 .12דוד בן לולו
 .13ארז ירדני
 .14צביקה טוכטרמן
 .15אליאסף פלמר
 .16משה אטס
ועדת הנהלה  /כספים
 .1ערן דורון
 .2אליאסף פלמר
 .3צביקה טוכטרמן
 .4ארז לב-רן
 .5איתן כהן
 .6דוד בן לולו
ועדת הנחות
 .1אליעזר בן סעיד
 .2יועץ משפטי
 .3דוד פלמ"ח
 .4ורד חדידה
ועדת תמיכות – ועדה מקצועית
 .1גזבר
 .2מנכ"ל

יו"ר
כמהין
באר מילכה
קדש ברנע
ניצנה
מדרשה
מדרשה
מדרשה
מרחב עם
משאבי שדה
רביבים
רביבים
שדה בוקר
טללים
רתמים
אשלים
ראש המועצה
רתמים
טללים
מדרשה
באר מילכה
רביבים

יו"ר

גזבר
חבר מליאה
מנהלת מח' שירותים חברתיים
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 .3יועץ משפטי
 .4ברוריה גולדבלט
ועדת ביקורת
 .1ברוריה גולדבלט
 .2משה אטס
 .3ארז לב רן
 .4צבי בן דרור

רביבים
אשלים
מדרשה
שדה בוקר )החל (3/19

ועדת מכרזים
 .1ארז ירדני
 .2צביקה טוכטרמן
 .3מוטי אברג'ל
 .4דוד בן לולו
 .5מרדכי מוני
 .6ערן עמר

שדה בוקר
טללים
מדרשת בן גוריון
רביבים
משאבי שדה
מדרשת בן גוריון

רביבים

ועדת ערר ארנונה
 .1ענת אברמסקי עו"ד יו"ר
 .2אלון צדוק
 .3צחי רם
 .4שי זינדרמן
 .5יורם דרור
ועדה חקלאית – ישובים
יו"ר
 .1יענקלה מוסקוביץ
 21 + .2נציגי ישובים )רשימה אצל היו"ר(
ועדת ביטחון
קב"ט
 1מוטי זנה
מדרשה
 .1ארז לבן רן
כמהין
 .2יריב מילוא
מטה מל"ח
יו"ר
 .1ערן דורון
 .2אדוה לויד
קב"ט
 .3מוטי זאנה
ועדת איכות הסביבה
כמהין
 .1יריב מילוא
ניצנה
 .2דוד פלמ"ח
מרחב עם
 .3ארז לוזון
ועדת רכש

 .1מנכ"לית
 .2גזבר
 .3סוניה רביבו

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של חברי המליאה לוועדות השונות  .ההצעה מצ"ב
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 .6מינוי חברי ועדת המשנה לתכנון ובניה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב ועדת משנה – ועדה לתכנון ובנייה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
**

ערן דורון
ארז ירדני
מוני מרדכי
דוד פלמ"ח
צביקה טוכטרמן
ערן עמר
ארז לוזון
ברוריה גולדבלט )מחליפה(

יו"ר
שדה בוקר
משאבי שדה
ניצנה
טללים
מדרשה
מרחב עם
רביבים

 .7מינוי נציגי המליאה לתאגידים העירוניים בהתאם להצעת ראש המועצה
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינויים של חברי המליאה לאסיפות של התאגידים העירוניים
בהתאם להצעת ראש המועצה .
 .8אישור תברים ונושאים כספיים
א( אישור תב"רים :

תב"ר :1729

מטרה) :חדש(

שיפוץ מקוואות ברתמים ומרחב עם

תב"ר :1730

מטרה) :חדש(

שיפוץ מועדון משפחות מחנה טלי

סכום:
סה#כ:
סכום:
סה#כ:

 ₪ 24,211המשרד לשירותי דת
₪ 24,211

 ₪ 200,000תקציב רגיל 199000920
₪ 200,000

מקור מימון :תקציב נראות של מחנה טלי לשנים 2018+2019
תב"ר :1731

מטרה) :חדש(
סכום:
סה"כ:

השתתפות מועצה בהחלפת גג אסבסט באולם גולדה
 ₪ 150,000תקציב רגיל –העברה לתב"רים
₪ 150,000

הסבר :במליאת  8/2018מיום  5/8/18אושרה הקצבה של  ₪ 150,000לועד מקומי רביבים לשם החלפת גג
אסבסט של אולם גולדה שברביבים .המקור התקציבי מרזרבה לתקציב  2018והעלות הכוללת של החלפת
הגג על פי אומדן של הועד המקומי הוא כ .₪ 385,000-הועד לא הספיק להתחיל בעבודות ולא יתחיל ויסיים
לפני סוף  .2018מאחר וההקצבה מופיעה בתקציב  2018הועד מבקש לשריין הקצבה זו לשנת .2019
אי לכך מוצע לפתוח תב"ר בסכום השתתפות המועצה כאשר הועד המקומי מתחייב להוציא מכרז על פי
החוק ולסיים את כל העבודה ב.2019 -
תב"ר :1732

מטרה) :חדש(
סכום:

תכנון תחנות ומפרצים לאורך כביש 171
 ₪ 85,000משרד התחבורה
 ₪ 15,000קרנות המועצה
₪ 100,000

מטרה) :חדש(
סכום:

הקמת מגרש חנה וסע במרכז האזורי
 ₪ 425,000משרד התחבורה
 ₪ 75,000קרנות המועצה
₪ 500,000

מטרה) :שינוי(

תכנון אתר לטיפול תרמי בפסולת אורון

סה"כ:
תב"ר :1733

סה"כ:
תב"ר :1669

נייד | 050-7282950 :טל| 08-6564123/125 .

eliezer@rng.org.il

ד.נ .חלוצה  | 85515טל | 08-6564111 .פקס| www.rng.org.il | 08-6564100 .

בפייסבוק :מועצה אזורית רמת נגב

סכום:
סה#כ:

 ₪ 1,755,000רשות מקרקעי ישראל
₪ 1,755,000

הגדלה :
סה"כ סכום חדש:
תב"ר :1619

מטרה) :שינוי(

סכום:

סה#כ:

 ₪ 1,446,962הגדלת השתת' רמ"י
₪ 3,201,962
הסדרת תב"עות לחוות בודדים

 ₪ 1,989,500רשות מקרקעי ישראל
 ₪ 989,525השתת' בעלים
₪ 2,918,025

הגדלה :
סה"כ סכום חדש:
תב"ר :1486

מטרה) :שינוי(

סכום:

סה#כ:

 ₪ 234,000הגדלת השתת' רמ"י
₪ 3,152,025
הטמעת עקרונות קיימות בחינוך

 ₪ 205,647המשרד להגנת הסביבה
 ₪ 31,378קרנות המועצה
₪ 237,025

הגדלה :
סה"כ סכום חדש:
תב"ר :1650

מטרה) :שינוי(
סכום:

סה#כ:

 ₪ 52,000הגדלת השת' המשרד לה' הסביבה
₪ 289,025
מרכז הצעירים
 ₪ 240,000קרן קיימת JNF UK
 ₪תרומה ממשפ' דיוויס
97,746
 ₪ 450,000משרד הבינוי והשיכון
 ₪ 1,000,000משרד נגב גליל
 ₪ 2,240,000קרנות המועצה

₪ 4,027,746

687,000

הגדלה :
)($191,000

 ₪הכנסות ממכ' מעטפות מכרזים
8,000
 ₪ 687,000החזרה לקרנות המועצה
₪ 4,035,746

הקטנה :
סה"כ סכום חדש:
תב"ר :1677

מטרה) :שינוי(
סכום:

סה#כ:

הגדלה :
אוסטרלי(
הקטנה :
סה"כ סכום חדש:
תב"ר :1712

מטרה) :שינוי(
סכום:

סה#כ:

הגדלה :
אוסטרלי(
סה"כ סכום חדש:
תב"ר :1711

מטרה) :שינוי(
סכום:

 ₪תרומה מקק"ל ארה"ב

הרחבת מחנה זמני ועבודות פיתוח בשיזף
 ₪ 11,158,148קרנות המועצה

₪ 11,158,148

 ₪ 4,757,830תרומה מקק"ל אוסטרליה)$1,850,000
 ₪הכנסות ממכ' מעטפות מכרזים
7,300
 ₪ 4,757,830החזרה לקרנות המועצה
₪ 11,165,448
פאמפ טרק במדרשת בן גוריון
 ₪ 310,000קרנות המועצה

₪ 310,000

 ₪ 64,295תרומה מקק"ל אוסטרליה)$25,000
₪ 374,295
גן שעשועים למוסדות חינוך בקדש)פתחת ניצנה(
 ₪ 25,000קרנות המועצה
 ₪ 25,000השתת' ועד מקומי קדש ברנע
 ₪ 113,000תרומה מקק"ל אוסטרליה
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סה#כ:

תב"ר :1436

₪ 163,000

הגדלה :

 ₪ 15,590עדכון גובה התקציב לפי התרומה מקק"ל
אוסטרליה
) $50,000אוסטרלי(

סה"כ סכום חדש:

₪ 178,590

מטרה) :שינוי(
סכום:

סה#כ:

קדש ברנע רחוב שני
 ₪ 540,000משרד הבינוי והשיכון
 ₪ 643,646קרנות המועצה

₪ 1,183,646

 ₪ 188,000קרנות המועצה
 ₪ 188,000ועד מקומי קדש ברנע
₪ 1,559,646

הגדלה :
סה"כ סכום חדש:

הסבר :ההגדלה הינה עבור החלפת תשתיות מים לרחוב השני
תב"ר :1699

מטרה) :שינוי(
סכום:

סה#כ:

שיפוץ במצפור הקומנדו הצרפתי
 ₪ 35,000חברת מגלים
 ₪ 20,000קרנות המועצה
 ₪ 65,000משרד הבטחון

₪ 120,000

 ₪ 19,914קרנות המועצה
 ₪ 20,086תקציב פיתוח של חוות השחפים 2018
₪ 160,000

הגדלה :
סה"כ סכום חדש:
תב"ר :1635

מטרה) :שינוי(

סכום:

סה#כ:

תכנון וביצוע בית ספר תיכון

 ₪ 13,100,000קרנות המועצה
 ₪הכנסות ממכירת מכרזים
12,000
 ₪ 538,148תרומות
₪ 13,650,148

הגדלה :
סה"כ סכום חדש:

7,000,000
184,520
1,500,000
₪ 22,334,668

 ₪תקציב רגיל 199000920
 ₪תרומה ממשפ מאק $50,000
 ₪קרן כללית

ב( נושאים כספיים נוספים :

 .1השתתפות המועצה בשיפוץ תינוקייה במשאבי שדה .₪ 40,000
מותנה בהעברת תקציב מעודכן של הועד המקומי ובהצגת חשבונות ספקים.
מקור תקציבי  :רזרבה לתקציב 2018
 .2אישור שינוי  1לתקציב ועד מקומי כמהין

תקציב נוכחי  207,515 :ש"ח.
תקציב לאחר העדכון  845,189 :ש"ח.
 .3אישור שינוי  2לתקציב ועד מקומי מרחב עם

תקציב נוכחי  889,288 :ש"ח.
תקציב לאחר העדכון  922,288 :ש"ח.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים והנושאים הכספיים .
ערן דורון
ראש המועצה
רשמה :אדוה לויד
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