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פרוטוקול מליאת מועצה מספר  1/2012שהתקיימה במשרדי המועצה ב יום 1.1.2012
משתתפים:
נוכחים:
התנצלו:

שמואל ריפמן ,ארז ירדני ,ז'ק ביסמוט ,רחל ביטון  ,ראובן קופל ,איתן פאר ,ערן ארז,
דוד פלמח ,מוני מונין  ,תומר פריאל ,צבי טוכטרמן ,מוטי אברג'יל ,גדעון פרידברג ,
צבי אלמוג ,מנחם אופיר.
אדוה לויד ,שי זינדרמן ,עזרא רבינס ,גיל פלורמן .
זהבה סגל ,אליאסף פלמר ,יצחק לוי.

נושאים לדיון:
 .1דו"ח ראש המועצה.
 .2הצגת בקשה להסדר בין מועצות שכנות – עזרא רבינס ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה .
 .3אישור פרוטוקול מליאה מס '  , 11/2011מיום . 30.11.2011
 .4אישור פרוטוקול מליאה מס '  , 12.2011מיום . 11.12.11
 .5אישור תב"רים.
 .6אישור תקציב מיוחד לחגיגות ה 60 -לקבוץ שדה בוקר.
 .7מנוי נציג המועצה לוד "ל (ועדה להאצת הבניה למגורים ).
 .8אישור נסיעת ראש המועצה לארה"ב.
 . 1דו "ח ראש  -המועצה:
א .ב , 3.1.12-מתוכנן ביקור שר ה תמ"ת ,מר שמחון ,העוסק גם במעונות יום של ה תמ"ת.
הביקור יערך גם במפעל רביב ושגיב .תיבחן גם האפשרות לסייע להקמת מפעל בטחוני באזור
קציעות.
ב .עבודות הקמת הגדר לאורך גבול מצרים  -אורך הגדר ,בעיקר בגזרת אילת ,מגיע כבר ל80-
ק"מ .נערך סיור עם סגן שר הבטחון  ,מתן וילנאי.
ג .בג"צ – ארנונה וועד מקומי – בית הדין הגבוה לצדק  ,אישר הטלה ראשונה של ארנונה
לישובים קדש-ברנע ואשלים ,לשנת  2011ואילך ,וקבע החזר הוצאות משפט ע "י המדינה.
 . 2הצגת בקשה להסדר בין מועצות שכנות – עזרא רבינס ושי זינדרמן :
ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה  ,עזרא רבינס ,סקר את הקשיים התקציביים במועצה
בראשותו ,ופנייתו למועצות שכנות לשינויי גבולות – העברת נכסי ארנונה מניבים .
מליאת המועצה ,לאחר ששמעה את עזרא רבינס ואת מזכיר הערבה התיכו נה ,שי זינדרמן,
ממליצה כי הסוגיה תידון במשרד הפנים  .מליאת רמת הנגב ,תדון בסוגיה  ,לאחר קבלת החלטת
משרד הפנים.
 . 3אישור פרוטוקול מליאה מספר  , 11/2011מיום :30.11.11
מליאת המועצה מאשרת ברוב של  14חברים ו 1-נמנע ,את פרוטוקול המליאה מספר ,11/2011
מיום .30.11.11
 . 4אישור פרוטוקול מליאה מספר  , 12/2011מיום : 11.12.11
מליאת המועצה מאשרת ברוב של  14חברים ו 1-נמנע ,את פרוטוקול המליאה מספר , 12.2012
מיום .11.12.11
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 . 5אישור תב "רים:
ראש המועצה הביא לאישור המליאה התב "רים להלן:
מס'
תב"ר

מטרה

סטטוס

שיקום כביש
גישה אחורי
 1423לעזוז

חדש

הקמת מעון יום
 1414במחנה טלי

שינוי

 1341מעון יום ברתמים שינוי

מקור
מימון

סכום ב ₪

הסכום
הכולל
לפני
השינוי

הערות

משרד
הביטחון

₪0 ₪60,000
עמותת חיל האוויר מממנת
 , ₪ 750,000מול סכום זה
המועצה מממנת גם
 .₪ 750,000היתרה בסך
של  ₪ 500,000הינם
תקציבי פיתוח 2012
₪ ₪
למחנה טלי
קרן כללית 750,000 1,250,000
סך התרומה - $150,000
תרומה
החלק השני שולם כעת.
- $75000
מאחר והפרוייקט הסתיים
& Joseph
מזמן המועצה קידמה את
Harvey
Meyerhoff
התשלום ועכשיו סכום זה
₪ ₪
Family
 4,069,649 280,265מוחזר לקרן כללית

תב"רים ללא תנועה בשנת הכספים  2011והעבודות בהם הסתיימה ,סגירת
התב"רים והחזרת היתרות לקרן.
שיפוץ דירות
 1326לקליטה בכמהין
הקמת מגרש
חניה למרכז
 1299תיירותי עבדת

שינוי

קרנות
הרשות

₪32,813

₪
462,265

שינוי

קרנות
הרשות

₪16,743

₪
250,000

עבודות ביוב
 1224במועצה

שינוי

קרנות
הרשות

₪683,212

₪
741,898

 1204מיזוג אולם אזורי

שינוי

קרנות
הרשות

₪168,635

₪
540,000

מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים הנ"ל.

התקבל מימון מהחטיבה
להתיישבות שהקטין את
חלקה של המועצה
סגירת התב"ר  -הפרוייקט
הסתיים בעודף
סגירת התב"ר כי הטיפול
עבר למי רמת הנגב כולל
הלואות בעלים
סעיפי תכנון חויבו בתחילת
הדרך ולכן נותרה יתרה
בתב"ר כמו כן סכום התב"ר
היה גבוה מהביצוע
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פרויקטים שונים:
ראש המועצה הביא לאישור המליאה הפרויקטים להלן :
א- ₪ 20,000 .טיפול במטרדי חממות בקדש ברנע .
ב- ₪ 40,000 .טיפול בכביש קדש-כמהין
ג- ₪ 40,000 .טיפול בכביש אשלים
פרויקטים אלה בניהול מחלקת ההנדסה .
מליאת המועצה מאשרת פה אחד
מקור המימון מהרזרבה לתקציב .2012
 . 6אישור תקציב מיוחד לחגיגות ה  60-לקיבוץ שדה -בוקר:
מליאת המועצה מאשרת ברוב של  12חברים ו 2-נמנעים ,תקציב מיוחד לחגיגית ה 60-לקיבוץ
שדה-בוקר ,בסכום של  ,₪ 60,000ע"פ נוהלי המועצה והחלטותיה .
מקור התקציב :רזרבה ל. 2012-
 . 7מינוי נציג המועצה לוד "ל ( ועדה ל האצת הבניה למגורים ):
מליאת המועצה מאשרת פה אחד ,מינויה של אדר' שירה מור-יוסף ,מהנדסת המועצה  ,כנציגת
המועצה לוד"ל.
 . 8אישור נסיעה לראש  -המועצה לארה "ב:
שמואל ריפמן ,הביא לאישור המליאה  ,נסיעתו המתוכננת לארה "ב ,בינואר( 2012 ,לנסיעה יצטרף
רז ארבל ,רכז השותפויות במועצה ).
מטרת הנסיעה :פגישה עם תורמים משפ' מיראג' ואחרים .בכוונת ראש המועצה ,לבקר גם
בקהילות שותפות :בדנבר ,פאלם-ספרינג ולאס-ווגאס.
מליאת המועצה מאשרת פה אחד נסיעתו של ראש-המועצה לארה"ב.
מקור התקציב :נסיעות חו"ל ראש המועצה.

שמואל ריפמן
ראש המועצה
רשם :שאול לוי

