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  12.1.2015מיום , 1/2015' פרוטוקול מליאה מס
 הנגב-שהתקיימה בבניין המועצה האזורית רמת

 
דוד , ארז ירדני, ליאת חבשוש, זהבה סיגל, שוש זילברבוש , ,שמואל ריפמן : משתתפים

, מיכל וולוקיטה, דוד בן לולו, רם מוסלי, צביקה טוכטרמן, ניצה צפריר כהן, מזי לרנר, ח"פלמ
 . אביטל בן שלום,תומר פריאל

 . אלי לופו,ענן שיאון, מרדכי מונין, רחל ביטון: התנצלו 
 

 .אמיר אלחייק, אליעזר בן סעיד, חגי רזניק : נוכחים  
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 .ח ראש המועצה"דו .1
 .ראש המועצה שמואל ריפמן הציג את סיור המליאה שיתקיים במהלך חודש מרץ בעוטף עזה -
מיד בסיום ישיבת המליאה ייצא . 2015רים במסגרת שנת "כן הציג את עקרונות האישור לתב -

ר הועדים והמזכירים כך שיגישו בקשות מסודרות על פי עקרונות טיוטת המכתב "מכתב ליו
 .(ב"הרצ)

ל המועצה הציג את צעדי ההתייעלות שננקטו מחד לשמור על איזון תקציבי בשוטף ומאידך "מנכ -
 .על מנת לאפשר המשך פיתוח במועצה

 
   :12/2014' אישור פרוטוקול מליאה מס .2

 
 . לאישור חברי המליאה12/2014ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה 

           
 .  את הפרוטוקול האמוראחד-מאשרת פהמליאת המועצה  :החלטה

 
3.  

רים ושימוש ברזרבה לתקציב"תב  
 :חדש

  בחוות בודדים2015עבודות פיתוח :   מטרה :1575ר "תב

 199000920תקציב רגיל  ₪  190,000:  סכום חדש

 ₪  190,000:   כ"  סה

 

 (2014הקצבת )רכישת אוטובוס צהוב :   מטרה :1576ר "תב

 קרן רכב גדול ₪  220,000:  סכום חדש

 ₪  220,000:   כ"  סה
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 * בתי אגודה בטללים 7תשתיות ל :   מטרה :1577ר "תב

 משרד הבינוי והשיכון ₪  357,000:  סכום חדש

 ₪  357,000:   כ"  סה

 

 *רכישת משאית אשפה :   מטרה :1578ר "תב

  199000920העברה מתקציב רגיל  ₪  1,000,000:  סכום חדש

 הסכום הינו משוער מאחר והמחיר הינו ביורו על פי   )     ₪ 1,000,000:   כ"  סה

 (                                                                                              שער החליפין ביום התשלום

 

 

 

 :שינויים

 
 עות"ליווי תב:   מטרה :1441ר "תב 

 קרנות המועצה ₪  500,000     
  ₪  500,000:    סכום קודם

 קרן כללית ₪      200,000:  סכום ההגדלה
  ₪ 700,000:   כ"  סה

 
 ד ברביבים" יח5 –סבסוד תשתיות ל :   מטרה :1315ר "תב
 משרד השיכון  ₪   290,000     
 קרנות המועצה ₪  310,000     

  ₪  600,000:    סכום קודם
 קרן כללית ₪      80,000:  סכום ההגדלה

  ₪ 680,000:   כ"  סה
 

הטמעת עקרונות קיימות בחינוך :   מטרה :1486ר "תב
 קרנות המועצה  ₪   21,378     
 המשרד להגנת הסביבה ₪  74,997     

  ₪  96,375:    סכום קודם
 187000920תקציב רגיל  ₪      10,000:  סכום ההגדלה

 המשרד להגנת הסביבה ₪      37,500   
  ₪ 143,875:   כ"  סה

 
 לשם " והקמת"הוספת )  גן ילדים בקדש ברנע והקמתתכנון:  מטרה :1534ר "תב

 (ר"התב
 פאלם ספרינג  ₪   384,972     
 משרד החינוך ₪    729,204     
 ר אחר"יתרות מתב ₪    194,840     
 קרנות המועצה ₪  275,000     

  ₪  1,584,046:    סכום קודם
 קרן כללית ₪      150,000:  סכום ההגדלה

  ₪ 1,734,046:   כ"  סה
 

 
.ל"רים הנ" את התבפה אחדהמליאה אישרה  : הוחלט  

 
 

 ".מונוליד"הגדלת חוזה עם חברת  .4
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' הסביר ראש המועצה את הצורך בהגדלת חוזה מכרז מס. בהמשך לפרויקט שהוצג בסעיף הקודם
מכלול הנתונים הוצגו . ביצוע תשתיות כבילה תת קרקעית מחדר חשמל לפילר ברביבים– 14/2013

 .(ב"רצ)ד משפטית בנושא "לפני חברי המליאה לרבות חוו
           

, (מועצות אזוריות)לתוספת השנייה לצו המועצה המקומיות  (7)3בהתאם להוראת סעיף  :החלטה
בפטור ממכרז את , מאשרת מליאת המועצה פה אחד, ובהתאם לנימוקים שהוצגו בדברי ההסבר

, על פי הנימוקים שפורטו לעיל. ר משרד השיכון" בכפוף לתב50%הגדלת החוזה הקיים בשיעור של 
 .עריכת מכרז נוסף לא תביא כל תועלת ותייקר את העלויות בביצוע עבודות נשוא מכרז זה

 
 

 
  – מינוי דירקטורים מטעם המועצה לאשכול נגב המזרחי .5

הוא ממליץ על ". אשכול נגב מזרחי"ראש המועצה הציג את הצורך במינוי שני דירקטורים להתאגדות 
 .ל המועצה כנציג בכיר מטעם סגל המועצה ואת שרית קומא כנציגת ציבור" מנכ–אישור חגי רזניק 

 
: החלטה

יהיו חגי " באשכול נגב מזרחי" כי נציגיה פה אחדמאשרת מליאת המועצה : התקיימה הצבעה
 .רזניק ושרית קומא

 
 

 : של המועצה2014אישור שינוי תקציב  .6

 על פי דפי השינויים שחולקו 2014ראש המועצה מביא לאישור המליאה שינוי בתקציב 
במענה .  94,579,000₪ לסך של 2014לחברים ובו בקשה לעדכן את תקציב המועצה לשנת 

לשאלות הוסבר שעיקר התוספת מקורה מתוספת ארנונה שהתקבלה מנישומים בגין שנים 
 .קודמות ומהיתרי הבנייה שנתנו להקמת תחנות סולריות שליד אשלים

 
 :החלטה

 לסכום של 2014 לעדכן את תקציב המועצה לשנת מחליטה פה אחדמליאת המועצה 
94,579,000. ₪  

 
 

 ".אולם ספורט במדרשה"החלטה לגבי הקמת  .7
המועצה האזורית רמת הנגב מתבקשת לאשר , ראש המועצה הסביר כי לצורך בקשת הסיוע לטוטו

באולם הספורט , בכפוף לכל דין, (לא בלעדי)לעמותה לקידום הספורט רמת הנגב לעשות שימוש 
 .1/1/2016 שנים החל מיום 10-לתקופה של כ, במדרשת בן גוריון

: החלטה
ראש המועצה .  את הבקשה האמורהפה אחדמאשרת מליאת המועצה : התקיימה הצבעה

 .והגזבר יוציאו בנושא מכתב מסודר לגורמים הדורשים
 

 :2015האצלת סמכויות לועדים מקומיים בשנת  .8
 

אוצלת ,1958–ח "התשי, (מועצות אזוריות)לצו המועצות המקומיות  (ה)63בתוקף סמכותה לפי סעיף 
, מדרשת בן גוריון, כמהין, טללים, באר מילכה)בזה המועצה האזורית רמת נגב לועדים המקומיים 

 שבתחומה את הסמכויות (שדה בוקר, רתמים, רביבים, קדש ברנע, משאבי שדה, מרחב עם
 :שבטבלה דלהלן' המסומנות בטור ד

 

 'מס
ועד  מועצה הסמכות

   מקומי

 ד ג ב א



 

 

 ראש המועצה 

 mirit@rng.org.il  | 08-6553296: פקס  |  08-6564152: טל

מועצה אזורית רמת נגב :    בפייסבוק  |  www.rng.org.il  |  08-6564100. פקס  |  08-6564111. טל  |  85515חלוצה . נ.ד

 

  הפעלה ותחזוקה–מבני ציבור 
 X  מבני ציבור 1
 X  מקוואות 2
, ספריות, מועדוני תרבות ונוער, מגרשי משחקים וספורט 3

אולמות מופעים , בתי עלמין, בתי כנסת, ארכיונים
 וספורט

 X 

הפעלת ותחזוקה של מתקני משחקים לילדים בהתאם  4
 הנמצאים בשטח היישוב בתחומי 1498לתקן הישראלי 

 ".הקו הכחול"

 X 

הפעלה ותחזוקה של מתקני משחקים לילדים הנמצאים  5
 י המועצה"בחצרות מעונות יום וגני ילדים המופעלים ע

X       

 תחזוקה-תשתיות 
 X  (הערה בסוף המסמך)מערכות ביוב  6

 X  ביב ציבורי בתחומי הישוב 7
 X  י המועצה"שים שהוקמו ע"ביב מאסף ומט 8
 X  י המועצה"שים שלא הוקמו ע"ביב מאסף ומט 9

, מדרשת בן גוריון, ביב ציבורי בתחומי קיבוץ שדה בוקר 10
 .כמהין וקדש ברנע, אשלים

X  

י המועצה ב קיבוץ שדה "שים שהוקמו ע"ביב מאסף ומט 11
 .קדש ברנע-כמהין, אשלים, מדרשת בן גוריון, בוקר

X  

י המועצה ב קיבוץ "שים שלא הוקמו ע"ביב מאסף ומט 12
 .קדש ברנע-כמהין, אשלים, מדרשת בן גוריון, שדה בוקר

X  

 X  "קו הכחול"בישובים בתחומי ה כבישים פנימיים 13
  X כבישי גישה לישובים למעט תאורה 14

 X  "קו הכחול"מדרכות ושבילי גישה בתחומי ה 15
 X  "הקו הכחול"ניקוז בתחומי הישובים  16

לרבות התשלום עבור , תחזוקה של תאורת הרחובות 17
 החשמל

 X 

 X  גינון ציבורי 18

 פינוי אשפה
  X קרטון ,פינוי אשפה ביתית 19
        X איסוף גזם וגרוטאות 20

 ניקיון 
 X  טאטוא כבישים 21
 X  ניקיון מגרשי משחקים ושטחים ציבוריים 22

 שרות וטרינרי
  X חיסון כלבים וחתולים כנגד תשלום 23
 X X  בתחום היישוב טיפול בבעלי חיים משוטטים 24

 הדברה וריסוס
  X טיפול מונע במוקדי דגירה של זבובים ויתושים 25
      X Xלמעט טיפול מונע במוקדי , הדברת זבובים ויתושים 26
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 דגירה
, סביב מתקני ביוב, ריסוס עשביה לאורך כבישי גישה 27

 ,סביב הגדר ההיקפית בישובים 
 .לאורך הכבישים ובשטחים הציבוריים

X X 

 בטחון
 X X תחזוקת מרכיבי בטחון 28
 X  שמירה בישובים 29
 X X סיור שדות 30

 חינוך תרבות וספורט
תרבות וספורט בישוב במסגרת , פעילויות בתחומי חינוך 31

 .התקציב 
 X 

 
 :הערות

 הטיפול הוא בידי התאגיד, גובה אגרת ביוב" מי רמת הנגב"באזורים בהם התאגיד : ביוב

 גם בעמודה של המועצה וגם Xמסוימות נרשם " השרות/סמכות"ב : סמכויות משותפות לועד ולמועצה

הכוונה היא שחלק ממרכיבי הביטחון הם באחריות המועצה , "במרכיבי בטחון"כמו למשל , בעמודה של הועד
 .זאת על פי החלטות קיימות, וחלק באחריות הועד

 
 .2015אישור תקציבי ועדים מקומיים  .9

גזבר המועצה הביא לאישור המליאה תקציבי הועדים המקומיים שהוגשו ואושרו על ידי כל 
 .רק ועד מרחב עם עדיין לא הגיש את תקציבו לשנה זו וביקש אורכה להגשתו. ועד וועד

כמו כן הוגשו הצעות להרכב ועדות הביקורת של כל ועד וועד ומינוי רואה החשבון של 
 .הועדים

 ועד מקומי
השתתפות המועצה 

 פ הקריטריונים"ע
כ תקציב "סה

 שם רואה חשבון ועדת ביקורת הועד

  6,756,712   ₪   1,696,020       ₪  מדרשת בן גוריון
, אבישי דויטש, יורם אייל

 ניסים אביש אריאל זאב, ניר קידר

 ברית פיקוח דרור בן גל, אבנר לוי  300,675      ₪   221,590          ₪  כמהין

  1,707,820   ₪   792,322          ₪  משאבי שדה
אלברטו , דודי ונונו

 BDOמשרד  ויקטור דיומין, גולדמן

  991,326      ₪   483,991          ₪ אשלים 
, דנה לרנר, אורין נוימן

 איתי מנור אלעד עתל

  793,054      ₪   696,259          ₪  שדה בוקר
, שרה גוכמן, רותם כהן
 ח בועז ארדה"רו דבי שניידר, אילן שוהם

  236,357      ₪   187,268          ₪  באר מילכה
, שרון לוי, יפתח גורני

 ברית פיקוח רי'מאיה צ

  493,050      ₪   401,086          ₪  טללים
, עוזי דלל, טטיאנה חייטמן

 ניסים אביש אלי לוי

 לא הגישו לא הגישו  לא הגישו   360,701          ₪  מרחב עם

  1,310,094   ₪   1,060,094       ₪  רביבים

, חזי לחמן, ר"יו- צחי רם 
חנן , אסיה סלוצקר

 BDOמשרד  .איל רפאלי, פליישמן

  435,353      ₪   285,353          ₪  קדש ברנע

רון , אמיר פלג, יואב כץ
חגית , יובל קיי', מוסקוביץ

 ברית פיקוח גולדנברג

  672,176      ₪   506,176          ₪  רתמים
ליאור , ר"יו- אוריה כהן 

 ברית פיקוח שמרית מולכו, פישרמן

 :החלטות
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 .על פי הטבלה לעיל, י כל ועד וועד" את התקציב שהוגש עמאשרת פה אחדמליאת המועצה  (א
 את הרכב ועדת הביקורת של הועדים על פי הרשום מאשרת פה אחדמליאת המועצה  (ב

 .ל"בטבלה הנ
  את מינוי רואי החשבון של כל הועדים בהתאם לטבלה        מאשרת פה אחד      מליאת המועצה  (ג

 .ל"      הנ
 
 
 
 
 

 :2015י הועדים המקומיים בשנת "אישור העסקת עובדים ע .01
רק . מליאת המועצה צריכה לאשר את העסקת עובדים בועדים המקומיים, בהתאם לפקודה

 . טללים ומדרשת בן גוריון מעסיקים עובדים מטעם הועד–הועדים של אשלים 
 כלול 2015ועדים אלה העבירו למועצה את הנתונים על העובדים והצהרה ששכרם לשנת 

 .בתקציב שהוגש למועצה מטעם הועד
 

 :החלטה
 טללים – את העסקת העובדים בועדים מקומיים אשלים מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

ומדרשת בן גוריון בהתאם לנתונים שהועברו למועצה ובהתאם להצהרתם ששכרם נכלל 
 .בתקציב הועד
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ראש המועצה חגי רזניק             :רשם 
 

                                                 
 


