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 7102/2275מיום  7102/21' מס מליאה פרוטוקול

 

צביקה,לאהשורק,הפטדחייםטוגנ,ענןשיאון,יריבמילוא,ארזירדני,ערןדורון:משתתפים

אודי,אילנהשחף,ערןעמר,ח"דודפלמ,יל'מוטיאברג,מונימרדכי,אליאסףפלמר,ביטוןרחל,טוכטרמן

.דודבןלולו,אורנשטיין

אלילופו,דניאלקלר,ארזלוזון,ניצהצפרירכהן,שושזילברבוש,: התנצלו

.צחירם,מירוןנומיס,אמיראלחייק,חדודשטרק"רו,אליעזרבןסעיד,אדוהלויד: נוכחים
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 להשתתפותהמועצהבתקציביהועדיםאישורהמלצתהועדהלבחינתתבחינים .4

 2011-2023אישורתוכניתהחומשלשנת .5

 .ריםוהחלטותכספיות"אישורתב .6

 .אישורפרוטוקולועדתרכב ./

ונגבסיניצין,אישורפתיחתחשבונותבנקומורשיהחתימהלבתיספרמשאבים .1



 דוח ראש המועצה  .2

 אלינפגעקשהמאודבתאונהבמהלך.חבריהמליאהעודכנובמצבושלחברהמליאהאלילופו

 .ומתפלליםלשלומוחבריהמליאהמייחלים.מסעהאופניםשלביתהשאנטי

 שהיהאמורלהיותבדצמברנדחהנגדהמדינהלבטלאתהחלטותועדתרזיןצ"בבגהדיון

 .2011תלתחיל

 לאחר.אנותובעיםממשרדהפניםלשנותאתכתבהמינוי.2011נערכיםלועדתגבולותשל

 .למשרדהפניםנעדכן"עםמנכראשהמועצהפגישת

 שותפיםלמימוןקרן.הושלםתהליךלבחירתחברהלגיבושאסטרטגיהכלכליתלרמתהנגב

 .להתיישבותבמסגרתקולקוראשהוגשיהמועצהואנומקוויםגםכיהחטיבה"רמ',מיראג

 להגשתקולותקוראיםלקבלתהשתתפויותהמדינהלקידוםיאינטנסיבאנחנומצוייםבתהליך

 נושאיםחשוביםלישוביםולמועצה

 שרהתיירותשהיגיעלעמודעלחשיבותהפיתוחהתיירותי.השבועביקורבמועצהשנישרים

השרמביןאת.הקרקעלתיירותבאזורהנגבותורדתהשומביקשנוסיועוהתערבותלה.באזור

 .החסםהתיירותבמצבהנוכחי
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 במטרהלמצואפתרוןלמשברשהמפעל–במפעלהדגיםאקווטקלביקורהיגיע,שרהאוצר

.עלמתחמיייצורהאנרגיההסולריתלתצפיתהמשםנסעעםראשהמועצ.החדשנקלעאליו

 .םעוזריונקבעהלתחילתדצמברישיבתעבודהמסודרתעמווע

 אהייצגאתרמתהנגבבדיוןשהתקייםבוועדתהפניםשלהכנסתלנוכחארזירדניחברהמלי

שלערןדורוןפנייתוהדיוןזומןבעקבות.פרסומיםשלמשרדהפניםעלכוונותלאיחודרשויות

עצותהאזוריותעמיררמרכזהמו"ביבסויוחייםרמרכזהשלטוןהמקומי"ראשהמועצהליו

וזמהרביםשהביעוכעסגדולעלהיבדיוןהשתתפוראשירשויות.ריטובשיזמואתהדיון

למשרדהפניםהודיעכיבשנההקרובלאיהיודיוניםבנושא"מנכ.שעלתהבלאתהליךבדיקה

 .זה

 קיימת.ויישוביםפרויקטיםלאוסטרליהשביקרהבמספר"ביקרהבמועצהמשלחתמקקםהיו

כמוכןרמתהנגבנכללתבישובימטרה.עבורפארקטללים$400,000הבטחהלתרומהשל

 .הנוספיםבשנההקרובלפרויקטיםלגיוסתרומות

 ביקוריםשהיולהםהדיםמאודחיוביים.ביקורבקהילותהשותפותמשתימשלחותנוערחזרו

 .עלהקשרעםרמתהנגבבישראלוהיהדות

 'שלבגשיווקמגרשיםבנושאבמדרשתבןגוריוןמפגששיתוףציבורעםהתושביםהתקיים.

מגרשים16בתוךכחודשהמינהליוציאלככלהנראהלאחרתהליךארוך.היתההתעניינותרבה

עדיפותלבנימחציתהמגרשיםתהיה.מגרשיםבמכירלמשתכן21מהםפעםראשונה.להגרלה

 .מחציתמהמגרשיםומחציתלציבורמכלהארץב(מדרשהומועצה)המקום

 חוקחוותהבודדיםשאושרבכנסתיאפשרלחוותעודזמןהערכותלאישורהתוכניות

 .הסטטוטוריות

 

 72/2072מיום  7102/12 'מסאישור פרוטוקול מליאה  .1

./127201'מסיאתפרוטוקול, פה אחדמאשרת מליאתהמועצה:החלטה



 72/20721מיום  7102/23 'מסה אישור פרוטוקול מליא .3

./137201'אתפרוטוקולימס, מאשרת פה אחדמליאתהמועצה:החלטה



 . אישור המלצת הועדה לבחינת תבחינים להשתתפות המועצה בתקציבי הועדים  .1

לאחר.בתבחיניםוניתנהסקירהעלעבודתהועדהשבחנההצעותלשינוי,הוצגפרוטוקולהועדה

למסקנהכיהתבחיניםהועדההגיעה,ודיוןבשנימפגשיםבשינוייקריטריוניםבחינהשלהדמיות

בשלבקשתחבר.יווןהקייםבישוביהמועצהביותרלאורהשוניוהגםהםהאופטימלייםהקיימי

,לשהוצגבוועדההמליאהלקבלשובאתהתבחיניםובקשתחבראחרלקבלאתבסיסהנתוניםש

 .הוסכםלאלהביאלהצבעה

  .אישור הפרוטוקול נדחה למועד אחר 
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  1013-1021אישור תוכנית החומש לשנת  .5

,ראשהמועצהסקראתהמתווהוהתהליךלהכנתתוכניתהחומשלההיושותפיםמזכיריהישובים

 .חבריהמליאהקיימועליהדיוןוההערותהוטמעובמסמךשמובאלאישור.מנהליהמחלקות

הכיןאתתוכניתהעבודהשלהםבהתאםליעדיםולמטרותבתוכניתמנהליהמועצההתבקשול

.יעשהמאמץלהטמיעוליישםככלמהשאפשר11בשלאילוציהזמןהתקציב.החומש

 .סםותובאלידיעתכלתושביהמועצהתוכניתהחומשתפור

.אתתוכניתהחומש, מאשרת פה אחדמליאתהמועצה:החלטה

 

 ת רים והחלטות כספיו"אישור תב .6

 
 ' יחידות ברתמים שלב ג 66-תכנון מפורט ל  (חדש):מטרה :26/5ר "תב

קרןלעבודותפיתוח₪050,000:סכום
 ₪  650,000   :כ"סה  

 
 :הערה

ל עבור תכנון מפורט רק לאחר שלב חתימת החוזים עם המתכננים ואישורם "משרד השיכון יקצה את הסכום הנ
 .נחזיר את הכסף לקרן הפיתוח, ש "יבות ממשבלאחר שנקבל התחי. במשרד השיכון

 
  מרכז אזורי תכנון ארעי (חדש):מטרה :/626ר "תב

רשותמקרקעיישראל₪660,341:סכום
 ₪  311,660   :כ"סה  

 
 מרכיבי ביטחון לתשתיות ברתמים (שינוי):מטרה :6/12ר "תב

מועצה₪0003,000,:סכום
₪3,000,000:כ"סה
 משרד הביטחון  ₪ 0,0002,15      :הגדלה  
₪  1,150,000     כ סכום חדש"סה  

 
 

 יחידות דיור בניצני סיני 31הקמת  (שינוי):מטרה :2503ר "תב
קרנותהמועצה₪615,000:סכום

השתתפותבעלים₪115,000
קרןקיימתלישראל₪2,000,000
שיכוןמשרדהבינויוה₪60,000/,1

₪5,260,000:כ"סה
 בעלים' השתת  ₪ 00015,      :הגדלה  
₪  5,315,000    :כ סכום חדש"סה  

 
 

 הנגשת כיתה ותא שירותים משאבים (שינוי):מטרה :5662ר "תב
משרדהחינוך₪21,165:סכום

מועצה₪13,135
₪35,000:כ"סה
 חינוךמשרד ה₪   21,110      :הגדלה  
 החזרה לקרנות הרשות  ₪ 1,112      :הקטנה  
₪  136,/1    :כ סכום חדש"סה  

 
 ר לאחר מכן"סגירת התב

 
 

 רכישת רכבים (שינוי):מטרה :6022ר "תב
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המועצהקרנות₪161,/1,10:סכום
הכנסותממכירתרכבים₪136,250

₪1,044,111:כ"סה
 66-211-51מכירת רכב ₪   65,500      :הגדלה  

 קרן כללית ₪ 20,005        
₪  1,026,626    :כ סכום חדש"סה  

 
 ר לאחר מכן"סגירת התב

 
 

 בית כנסת ברתמים (שינוי):מטרה :1112ר "תב
משרדהדתות₪500,000:סכום

תנועתאור₪300,000
משרדהבינויוהשיכון₪300,000
רנותהמועצהק₪000,013

₪1,230,000:כ"סה
 רתמים.בעלים ו' השתת₪   32,623      :הגדלה  

 הכנסות ממכירת מכרזים   ₪ 3,500        
 תנועת אור ₪ 000,10      :הקטנה  
₪  2,115,123    :כ סכום חדש"סה  

 
 :הסבר

ועד.רהשלטשלביתהכנסתאלףכילטענתםסוכםכיסכוםזהיילקחעבו20תנועתאורסירבולהעביר
הכסףיילקחמתקציב,ר"רתמיםמחוייבלפימכתבהתחייבותשלליאורנחמהכיבמידהויהיהגרעוןבתב

ר"אנוחייביםלסגוראתהתב.באיןתקציביפיתוחאנומחייביםאתהועדהמקומי.הפיתוחשלהיישוב
.ולשםכךלבצעפעולותאלה

 
 ר לאחר מכן"סגירת התב

 
 
 

 רים לקראת סוף שנה בעקבות ביקורת של משרד הפנים"הסדרת תב 
 
    : 650 תכנון לעבודות 50/ קבלניות עבודות סעיפי בין העברה) רים"תב תיקוני (ב

מספר 
 ר"שם התב התבר

ר "תקציב תב
 מאושר

/ סכום הפחתה 
הגדלה בסעיף 

עבודות קבלניות 
057 

/ סכום הגדלה 
הפחתה בסעיף 

 ויכ שינ"סה 057תכנון 

1228 
תוכנית ישובית משאבי 

  894,800            ₪  שדה
₪                          

2,835 
₪             -

2,835 0 

1312 
תכנית אב ומתאר ישובית 

  534,800            ₪  כמהין
₪                          

1,610 
₪             -

1,610 0 

1439 
ע תיירותית ויישובית "תב
  587,696            ₪  ליםאש

₪                          
1,849 

₪             -
1,849 0 

1454 
 033תכנון ופיתוח מגרש 

  250,000            ₪  בבאר מילכה
₪                          

5,361 
₪             -

5,361 0 

  300,000            ₪  תכנון מתחם המועצה 1541
₪                             

191 
₪                -

191 0 

1574 
ד "יח 95 -תשתיות ל 

  24,143,550        ₪  ברתמים
₪                               
42 

₪                  -
42 0 

1582 
הסדרת הוועדה לתכנון 

  270,000            ₪  ובניה מקומית
₪                             

196 
₪                -

196 0 

1626 

הצטיידות והשלמת 
עבודות בבית ספר 

  1,393,200         ₪  ממלכתי דתי
₪                            

-218 
₪                 

218 0 
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    : ממכרזים הכנסות עם רים"לתב תקציב עדכון (ג

מספר 
 ר"שם התב התבר

ר "תקציב תב
 מאושר

הכנסות ממכירת 
 מכרזים

ר "תקציב תב
 מעודכן

סעיף 
 שגדל

 עבודות תכנון במועצה   1391
₪         

2,440,000 
₪                          

1,200 
₪        

2,441,200 950 

 ע כביש כמהין קדש "תב  1440
₪            

350,000 
₪                          

4,900 
₪           

354,900 950 

 תכנון גן ילדים בקדש ברנע   1534
₪         

1,734,046 
₪                          

1,750 
₪        

1,735,796 750 

 ניהול ופיקוח על פרוייקטים   1539
₪            

821,000 
₪                          

3,250 
₪           

824,250 750 

1616 
הקמת שלב ב בית ספר  

 דתי  ממלכתי
₪         

7,802,560 
₪                          

4,000 
₪        

7,806,560 750 

1623 
הקמת חנייה במרכז היישוב  

 קדש ברנע 
₪            

745,032 
₪                             

750 
₪           

745,782 750 

 יבילים בכמהין  59 -תשתיות ל   1634
₪         

2,400,000 
₪                          

4,000 
₪        

2,404,000 750 

 שיפור חזות יישוב קדש ברנע   1654
₪            

530,000 
₪                             

700 
₪           

530,700 750 

 יבילים לקליטה בניצנה  59  1656
₪         

4,080,000 
₪                          

4,000 
₪        

4,084,000 750 
 

 בין יתרות העברת 7 גרעונות כיסוי - /102 בשנת תנועה ללא רים"תב בין העברות (ד
    : הכללית לקרן רים"תב ובין רים"תב

 
מספר 

 ר"שם התב ר"תב
תקציב 

 ר"תב
/ הגדלה 

 גורם מממן (הקטנה)
/ הגדלה 

 הערה (הקטנה)

1229 
תוכנית ישובית שדה בוקר 

235225193 
 ₪      

909,296  
₪10,578  

ר "העברה מתב
 5031ר "סגירת תב  10,578-        ₪  5031

1573 
ד "יח 03 -תכנון מפורט ל  

 ברתמים 
 ₪      

500,000  ₪163,250  
ר "העברה מתב

 5910ר "סגירת תב  163,250-      ₪  5013

1236 
פיתוח שבילי אופניים ברמת 

 235200193הנגב 
 ₪   

1,107,300  
(₪8,389) 

 5200ר "סגירת תב  8,389           ₪  קרנות הרשות

 החלפת גגות אסבסט ברכז אזורי 1396
 ₪      

 5050ר "סגירת תב  22,582         ₪  קרנות הרשות (₪22,582)  386,427

 כלי אצירה בינוי והסברה 1421
 ₪   

  528,296-      ₪  קרנות הרשות  ₪528,296  2,321,000

 5325ר "סגירת תב
מדובר על : הסבר

התחייבות קיימת 
ס "של משרד הגנ

על הפרדה במקור 
אם ( פחים חומים)

בעתיד נקבל את 
הכסף הזה 

מהמשרד נזכה את 
 .הקרנות בהתאם

 שיפוץ מרפאה במדרשה 1430
 ₪      

 5303ר "סגירת תב  6,209           ₪  קרנות הרשות (₪6,209)  960,000

 התוכנית מתאר מדרש 1438
 ₪      

 5301ר "סגירת תב  62,949         ₪  קרנות הרשות (₪62,949)  384,800

 'ס צין שלב ב"הקמת ביה 1508
 ₪   

 5931ר "סגירת תב  6,257-          ₪  קרנות הרשות  ₪6,257  6,724,816

 תכנון מתקן קצה לטיפול בפסולת 1528
 ₪      

 5921ר "סגירת תב  6,698           ₪  קרנות הרשות (₪6,698)  140,000
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 נגב

1532 
ס "הסדרת כביש גישה לבי

 משאבים
 ₪   

 5902ר "סגירת תב  29,795         ₪  קרנות הרשות (₪29,795)  1,670,000

 תכנון שטח ציבורי בטללים 1536
 ₪        

  20,000-        ₪  קרנות הרשות  ₪20,000  75,000

בוצעו : הסבר 
לצורך עבודות 

קול קורא הגשת 
ל לגיוס "של קק

 כספים

 מרכיבי ביטחון באשלים 1551
 ₪      

  93,423-        ₪  קרנות הרשות  ₪93,423  385,000

 5995ר "סגירת תב
לא ניתן :הסבר 

להגיש חשבון 
ש עדיין אין "למשב

 ע"תב

 הקמת מקווה בפתחת ניצנה 1556
 ₪      

  91,196-        ₪  קרנות הרשות  ₪97,196  984,326

 5990ר "סגירת תב
נפתח : הסבר 

ר עם מימון של "תב
משרד הדתות 

לא ניתן . בלבד
להגיש חשבון תכנון 

 .למשרדשבוצעו 

 תכנון מפורט מגרשים בעזוז 1562
 ₪      

  67,071         ₪  קרנות הרשות (₪67,071)  120,000

 5902ר "סגירת תב
שולמו : הסבר 

 2359בשנת 
תשלומים ליועצים 

 אורבניקסשל 

 הקמת מרכזי צפרות   1586
 ₪      

 5910ר "סגירת תב  454-            ₪  קרנות הרשות  ₪454  250,000

 ע שיזף"תב 1596
 ₪   

  2,200-          ₪  קרנות הרשות  ₪2,200  3,170,051

הגדלה : הסבר
. לצורך מניעת גרעון

ר בעבודה"תב  

1599 
הנגשת כיתה ותא שירותים 

 משאבים
 ₪        

 5955ר "סגירת תב  2,241           ₪  קרנות הרשות (₪2,241)  35,000

1620 
החלפת גגות אסבסט במוסדות 

 חינוך בטללים ובמשאבי שדה
 ₪      

 5023ר "סגירת תב  15,013         ₪  קרנות הרשות (₪15,013)  145,000

1632 
הקמת בית נוער במדרשת בן 

 גוריון
 ₪      

 5002ר "סגירת תב  12,098         ₪  קרנות הרשות (₪12,098)  220,000

 רכישת אוטובוס צהוב 1640
 ₪      

 5033ר "סגירת תב  670             ₪  קרנות הרשות (₪670)  209,000

    

כ מקרנות "סה
  541,479-      ₪  הרשות

  
 

ההצביעעליהםקוייםליללתיקוןהריםובכךלפעו"גזברהמועצהמסביראתהצורךלהסדיראתהתב
.ריםמוסדריםבהתאםלכלליםהנדרשים"התבלדצמבר31בולוודאכיבאחריותנוהביקורת

 
.ל"הנים"אתהתבר, מאשרת פה אחדמליאתהמועצה:החלטה

  
 

 שונות כספיות החלטות
 

 :/017102בעקבות שיפוצי קיץ שאושרו במליאה  /102אישור שינוי תקציב ועדים . א


 :ועד מקומי קדש ברנע 2שינוי  /102אישור תקציב  .א
₪401,106:תקציבהועדהמקומילפניהשינוי

₪421,106:תקציבהועדהמקומילאחרהשינוי
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 נגב

 :תוספת תקציב למחנה טלי. ב
₪350,000:תקציבנוכחי

₪50,000:תוספתמבוקשת
.₪400,000:תקציבלאחרתוספת


המחנהיבהמועצהמשתתפתבתקצ.ח"אש50וצצההשתתפותהמועצהבתקציבהועדבבתחילתהשנהק

.כמוגינוןםמוניציפליינושאיםחינוךוינושאב
 
 :אישור הסדר פשרה ומחיקת חוב של חייב. ג

.ההסדרעבראתאישורועדתההנחות.פ"תןבעינהסבר


.בג.פיותבסעיפיםאאתההחלטותהכס, מאשרת פה אחדמליאתהמועצה:החלטה


 ל החברה הכלכלית "ועדת רכב לרכישת רכב למנכ לפרוטוקואישור . /

גזברהמועצההסביראת.מ"חבריהמליאהביקשוהסברלגביהקנסהגבוהשנדרשנולשלםבגיןחריגתק

.להחברההכלכלית"מולהשימושבפועלשלמנכ,תהליךהחלטהעלהליסינגשהיהעלרכבזה

2נמנעו,2נגד21בעד :המלצתועדתהרכב  מאשרתמליאתהמועצה:החלטה



 :פתיחת חשבונות בנק לבתי ספר של המועצה.1

ציןונגבסינילניהולעצמי,בותדרישתמשרדהחינוךלהעביראתבתיהספרמשאביםבעק
לשם,ניהולעצמיבתיהספריעברול171711הוחלטשהחל,למשרדהחינוך"עלפיחוזרמנכ
.חשבונותבנקלכלביתספר2כךעלינולפתוח
ולתשלומים(יההורים"אגרתחינוךהמשולמתע)ישמשלתקבוליהוריםהחשבוןהראשון

,תביתהספר7מורשיחתימהשהםמנהל3חשבוןזהיהיול–המבוצעיםממקורזה
.3-מורשיםמתוךה2ימהשלתידרשחת.רועדההורים"ויוכנציג של הרשותנית7מנהלן

ת7ישמשלכליתרהפעילויותלניהולביתהספרומורשיהחתימהיהיומנהלהחשבוןהשני
.כנציג של הרשותנית7ביתהספרומינהלן

 .י גזבר המועצה"מאושרת צפייה בכל החשבונות של כל בתי הספר ע
:להלןפירוטחשבונותומורשיהחתימהלפיבתיספר

 :יםבית ספר משאב
 335בנק   000סניף  – 293550מספר  –חשבון זה כבר קיים : חשבון תקבולי ההורים

 מועצה אזורית רמת נגב בית ספר משאבים שם החשבון 

  
 (מנהלת בית הספר)   חן גולדמן   :  שינוי מורשי החתימה

 (מינהלן)    אלי קרנסה  
 (ר ועד ההורים"יו)   מירב בוהדנה  
 

 000סניף , חשבון חדש בבנק אוצר החייל: חשבון ניהול עצמי
 ניהול משאבים –רמת הנגב . א.מ  : שם החשבון                               

 (מנהלת בית הספר)   חן גולדמן     :מורשי חתימה
 מינהלן)   אלי קרנסה    

 

 :ציןבית ספר 
 

 335בנק   000סניף  – 48190מספר  –חשבון זה כבר קיים : חשבון תקבולי ההורים
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 נגב

  ציןמועצה אזורית רמת נגב בית ספר  שם החשבון 
 (מנהלת בית הספר)  רועי ליפשיץ     :  שינוי מורשי החתימה

 (מינהלנית)    יעל עטר    
 (ר ועד ההורים"יו)   עומר רותם        
 

 000סניף , חשבון חדש בבנק אוצר החייל: חשבון ניהול עצמי
 ניהול צין –רמת הנגב . א.מ  : שם החשבון                               

 (מנהלת בית הספר)  רועי ליפשיץ     :מורשי חתימה
 (מינהלנית)    יעל עטר    

 
 
 
 

 :בית ספר נגב סיני
 000סניף , חשבון חדש בבנק אוצר החייל: חשבון תקבולי ההורים

 ס נגב סיני"ב–רמת הנגב . א.מ  :שם החשבון 
 (מנהל בית הספר)   ישראל יוקל     : שינוי מורשי החתימה

 (מינהלן)    דרור צומי    
 (ר ועד ההורים"יו)       ארז לוזון    
 

 000סניף , חשבון חדש בבנק אוצר החייל: חשבון ניהול עצמי
 ניהול נגב סיני –רמת הנגב . א.מ  : שם החשבון                                  

 (מנהל בית הספר)  וקלישראל י     :מורשי חתימה
 (מינהלן)    דרור צומי    

 
ל כולל מורשי החתימה "את פתיחת ושינויי החשבונות הנפה אחד מליאת המועצה מאשרת : החלטה

 .ל"לכל חשבון וחשבון לפי הרשימה הנ



 
 

 

דורוןרןע

המועצהראש



 לוידאדוה:  מהרש




