
 

  85-1883551 :פקס|    -181455508: טל|    58858חלוצה . נ.ד
 www.rng.org.il    |http://www.facebook.com/ramatnegev 

 לשכת ראש המועצה
1814585-85  |  srifman@rng.org.il 

 

 
 
 

 בניין המועצה ב מהשהתקיי, 402/4/45מיום , //4102 'פרוטוקול מליאה מס
 

אלאסף , אלי לופו , ענן שיאון  ,וקיטהמיכל וול, צביקה טוכטרמן, ארז ירדני, שמואל ריפמן  :   משתתפים
רם , זהבה סיגל, צפריר כהן ניצה ,ערן ארז ,רחל ביטון, איתן פאר, אביטל בן שלום ,פלמר
 .מרדכי מונין ,גיל פלורמן, ח "דוד פלמ, מוסלי

 

 .חגי רזניק, אליעזר בן סעיד :   נוכחים
 

 .תומר פריאל, מזל לייבל, צבי אלמוג :  התנצלו
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 –הצעה לסדר  4/

  – הישיבה של לסדר היום הצעהענן שיאון חבר המליאה ביקש להעלות 
את חודשים  3תוך מליאת המועצה תקים ועדה של שלושה חברי מליאה אשר ייבחנו ויציגו ש ענן מבקש

 .הנתונים לגבי חלופות תיכון במועצה
  .הביע התנגדות להצעתו של ענןראש המועצה 

 ראש המועצה מבהיר. התיכון להעלות לסדר יומה של אחת המליאות הבאות את נושאכן בכוונתו -כמו
  . שבמדרשה החלופה העדיפה מבחינתו היא הקמת מסלול חוץ פנימייתי בתיכון לחינוך סביבתיש

על מנת להכליל את  533רוב של  ראש המועצה מבהיר שעל מנת שהצעתו של ענן תתקבל יש צורך של
  .הצעתו של ענן לסדר היום

 
מכיוון שלא הושג הרוב הדרוש הוסרה ההצעה מסדר . נמנעים 5, נגד 7, בעד 7 –נערכה הצבעה :  החלטה

 .היום

 
 :ח ראש המועצה"דו 04

 
 .ראש המועצה עדכן לגבי התנהלות הצוות המקצועי מול ועדת הגבולות -
 .ה ואת הקמתו של צוות היגוי לנושאשנה למועצ 18 -כמו כן הציג את התארגנות המועצה לחגיגות ה -

 
 402/3/0420מיום  102/3/0אישור פרוטוקול  34

 
 .לפני חברי המליאה הובא לאישור פרוטוקול הישיבה הקודמת     

 .את פרוטוקול הישיבה הקודמתפה אחד מאשרת נערכה הצבעה מליאת המועצה :  החלטה

 
 רים"אישור תב 44

 
 : שלהלןרים "את התב הציגגזבר המועצה 

 :חדש

 
 הקמת בית כנסת בשדה בוקר   :מטרה :501/ר "תב

 משרד הדתות₪  888,888   :סכום   
 ₪ 888,888   :כ"סה  
 

 * תכנון סובת אוטובוס במשאבי שדה   :מטרה :532/ר "תב
 משרד התחבורה₪  58,888   :סכום   

 קרנות הרשות₪  58,888     
 ₪ 588,888   :כ"סה  
 

 *  ס צין"תחנת הסעה לבי   :מטרה :/53/ר "תב
 משרד התחבורה₪  585,888   :סכום   

 קרנות הרשות₪  55,888     
 ₪ 558,888   :כ"סה  
 

 * ס משאבים"הסדרת כביש גישה לבי   :מטרה :530/ר "תב
 משרד התחבורה₪  758,888   :סכום   

 קרנות הרשות ₪ 558,888     
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 ₪ 588,888   :כ"סה  
 

 קראוילות ברביבים   :מטרה 533/ר "תב
 קרן לעבודת פיתוח ₪ 888,888   :סכום  

 ₪ 888,888   :כ"סה
 

 :שינויים

 
 בית כנסת ברתמים   :מטרה :404/ר "תב

 ₪  588,888  :סכום קודם  
 תנועת אור₪  388,888 :סכום ההגדלה

 ₪ 5,588,888   :כ"סה  
 

 * הסדרת כביש גישה לכפר איילים   :מטרה :401/ר "תב
 ₪  5,588,888  :סכום קודם  

 משרד התחבורה₪  548,787 :סכום ההגדלה
 ₪ 5,348,787   :כ"סה  
 

 שיקום כביש גישה אחורי עזוז   :מטרה :403/ר "תב
 ₪  18,888  :סכום קודם  

 קרנות הרשות₪  38,488 :סכום ההגדלה
 ₪ 58,488   :כ"סה  
 

 גן ילדים דו כיתתי במדרשה   :מטרה :430/ר "תב
 ₪  5,375,745  :סכום קודם  

 קרנות הרשות₪  588,888 :סכום ההגדלה
 ₪ 5,475,745   :כ"סה  
 

 הקמת מרכז הפעלה   :מטרה :521/ר "תב
 ₪  188,888  :סכום קודם  

 משרד הביטחון₪  188,888 :סכום ההגדלה
 5437ר "מתב₪  845,888 

 ₪ 5,755,888   :כ"סה  
 

 מ"מרכז פעילות ביסנ   :מטרה :431/ר "תב
 ₪  188,888  :סכום קודם  

 5887ר "העברה לתב ₪ 845,888 :סכום ההפחתה
 ₪  585,888   :כ"סה  
 

 יחידות דיור בניצני סיני 30הקמת    :מטרה :523/ר "תב
 ₪  5,718,888  :סכום קודם  

 קרן קיימת לישראל₪  5,888,888 :סכום ההגדלה
 ₪ 3,718,888   :כ"סה  

 .ל"רים הנ"נמנעים וללא מתנגדים אישרה את התב 5, בעד 54מליאת המועצה ברוב של  :החלטה
 

 .₪  45,373עקב בעיות בישוב יש צורך  בהחלפת לוח חשמל בעלות של : ברתמיםחיבור חשמל 
 רזרבה לתקציב: מקור מימון -מאשרים את ההוצאה  : החלטה
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 :ל לפיתוח בקדש ברנע4ק4אישור הסכם פיתוח עם ק 4 5
מממנים . מגרשים בקדש ברנע 35 -ר לביצוע תשתיות ל"אושר לפתוח תב 54355355 -מ במליאת המועצה

מליאת המועצה מתבקשת . מנהלת הביוב וקרן קיימת לישראל, הרוכשים, הפרוייקט הינם משרד השיכון
 .₪מיליון  5ל על השתתפותם בסך של .ק.לאשר את החוזה עם ק

 
 ל.ק.ה עם קאת החוז מאשרת פה אחדמליאת המועצה  :החלטה

 
 :קבלת אשראילהיתר הריך את להאבקשה 4 1

ת פיתוח של לקחת הלווא 5431353 -משרד הפנים אישר לנו ב 54355355על סמך החלטת מליאה מיום 
אשר מממן . ל.ק.מאחר והחוזה מול ק. שנים המיועדת לפיתוח מגרשים בקדש ברנע 8-ל₪   5,888,888
 .35355353 -לקחנו את ההלוואה מהבנק עד ללא , התעכב עד לאחרונה₪  5,888,888

בשנה ₪  5,888,888לבקש ממשרד הפנים להאריך את היתר לקבלת אשראי של  אנו מבקשים אישור
 .נוספת

 
 .לאשר את הבקשה  מחליטה פה אחדמליאת המועצה  :החלטה

 

 
  – ועד מקומי-ר הועד המקומי מדרשת בן גוריון בדבר גביית ארנונה"עדכון יו 14

 .ר הועד המקומי מדרשת בן גוריון הופיע לפני חברי המליאה"יו –אבי עטר ' מר
וזר בו מבקשתו בדבר גביית ארנונה ר הועד לפיה הועד המקומי ח"המליאה רשמה לפניה את הודעתו של יו

 55.55.5853 -ועד מקומי ממוסדות ועסקים במסגרת ישיבת המליאה שנערכה בל

 
 :מ"גב בענאישור הסכם עם רותם אמפרט  04

ההסכם בא לאחר דיונים  .ם על כל נספחיו"בענגב הסכם פשרה שגובש עם רותם אמפרט את  הציגראש המועצה 
 .ארוכים עם המפעל והנוגעים בדבר

 
מורשי . נמנע וללא מתנגדים אושר ההסכם מול רותם אמפרט בנגב 5, חברים 58ברוב של : נערכה הצבעה : החלטה

 .סכם האמורהחתימה במועצה יחתמו על הה
 

 
 דיון בדבר שיתוף הפעולה עם מצפה רמון 14

 בשלב זה .עוד בשנת העבודה הנוכחית  בניהןשיתוף הפעולה את ק רצון שתי הרשויות להדראש המועצה הציג את 
לשם כך המועצה . סביבה ועוד, נוער, תרבות, סים בתחומים של חינוך"מתנשני הבין  שיתוף הפעולה יקבל ביטוי מעשי

לשם קיום פעילות השיתוף עם מצפה ₪ מיליון  5-ס רמת הנגב ב"את השתתפותה בתקציב מתנ 5854 -עוד בתגדיל 
 .רמון

 .ס מצפה רמון "מול מתנהמתגבשת  התכניתס יאשר את "דירקטוריון המתנ
 

 . ח"מלש 5 -בס "בתקציב המתנהמועצה  השתתפות הגדלת  פה אחד וראישחברי המליאה : נערכה הצבעה:  החלטה
 

 :של המועצה 02/4הגדלת תקציב  24/
 .₪ 11,588,888בסך של  5854אישרה תקציב המועצה לשנת  535535853מליאת המועצה מיום 

שעוד  5854יש צורך לעדכן את תקציב , בעקבות ההחלטה שהתקבלה היום על הגברת שיתוף הפעולה עם מצפה רמון
 . לא הוגש למשרד הפנים 
 :כאשר₪  17,588,888התקציב המעודכן יהיה 

 .₪מיליון  85 -ל₪ מיליון  88 -מ₪ מיליון  5 -הכנסות מארנונה גדלות ב (א
 .₪ 7,555,888 -ל₪  1,555,888 -מ -₪ מיליון  5יתווסף " ס"העברה מהמועצה למתנ"בהוצאות  (ב

 
 .ל"ההחלטה הנ מאשרת פה אחדמליאת המועצה  :החלטה
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 הוספת סייגים בעת קביעת קריטריונים לתקציבי הועדים 4//
הסביר שבעקבות פנייה של חברים על העוות הקיים בקריטריון לעידוד הגבייה שבקריטריונים גזבר המועצה 

 :להוסיף ההתניות שלהלןמוצע , הקובעים את השתתפות המועצה בתקציבי הועדים המקומיים
 :קריטריון של גבייה מרוכזת של ארנונה  .א

 :מוצע להוסיף
 .מהארנונה למגורים שעל הישוב לשלם 52% -סכום המענק לא יוכל להוות יותר מ

 :קריטריון של מיסי ועד .ב
 :מוצע להוסיף

שהועד גובה מחבריו או מהאגודה השיתופית " הארנונה לועד"מסכום  25% -סכום המענק לא יוכל להוות יותר מ
 .חקלאית

 
 .נמנעים אושרו הסייגים האמורים 5, מתנגדים 5, חברים 55ברב של  –נערכה צבעה :  החלטה

 
 

 אישור נסיעת ראש המועצה לאריזונה 04/
 

פ זאת במסגרת קשר חקלאי שנוצר "הוצג כי לראש המועצה צפוי ביקור מקצועי באריזונה יחד עם מנהל המו
 .להוות עיבוי משמעותי לחלופה לגידול מטעים לאזור צמחים שניתן להפיק מהם גומילבדיקת הבאה של גידול 

 .כי לנושא תעשה התאמה סביבתית מתאימהחברי המליאה ברכו על המהלך וביקשו 
 .ל ימלא את מקומו כנהוג חבר המליאה ארז ירדני"בעת ביקורו בחו

 .פ"ראש המועצה מסר שהוצאות הנסיעה יהיו על חשבון תקציב המו
 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ביקורו של ראש המועצה באריזונה לצורך הנושאים :  החלטה
 .האמורים

 

 
 "צין"ש בית הספר היסודי "החלפת מורשי חתימה בחשבון ע  34/

יש צורך להחליף את טליה ריפמן המנהלת היוצאת " צין"הוצג כי לאור חילופי הניהול בבית הספר היסודי 
 .באורי רבא המנהל הנכנס

 
אורי רבא יחליף את טליה ריפמן . מליאת המועצה מאשרת פה אחד את החלפת מורשי החתימה:  החלטה

 .מורשה החתימה בחשבוןכ
 

 
 

 
 
 

 
 שמואל ריפמן        
 ראש המועצה        

 
 חגי רזניק  :רשם


