ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,2/102/6מיום  1 201201/6כ"ח בשבט תשע"ו
במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב
משתתפים  :שמואל ריפמן ,ראובן פליישר זהבה סיגל  ,רחל ביטון ,חיים טוגנהפט ,שוש
זילברבוש ,ארז ירדני ,מוני מרדכי ,ענן שיאון ,דוד פלמ"ח ,אלי לופו ,דוד בן לולו ,ניצה צפריר,
חיים טוגנהפט ,צביקה טוכטרמן ,מנחם אופיר.
התנצלו  :מזל לייבל ,מיכל וולקיטה ,עמיחי הס ,אליאסף פלמר ,רועי מולגן
נוכחים  :ערן דורון ,אליעזר בן סעיד ,אמיר אלחייק ,נתנאל כהן
סדר יום
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס'  11מתאריך .11.11.12
 .1אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך .11.11.12
 .3דו"ח מנכ"ל על מערך פינוי אשפה במועצה.
 .4מינוי חבר ועדת משנה (ראובן פליישר ומ"מ רועי מולגן ).
 .2אישור  -נוהל גמלאים
 .6אישור תבר"ים ונושאים כלכליים.
 .1הגדלת היקף מכרז לשלב ב' של בית ספר ממלכתי  -דתי ב .25%
 .8אישור תקנון עמותת התיירות.
 .9אישור הסכם מסגרת קרן היסוד.
 .15חידוש ערבות למי רמת נגב (רצ"ב הסבר)
 .11אישור נסיעה ראש המועצה לארה"ב.
 .11אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל  ,לכספי פיתוח של מפעל הפיס.

 .1אישור פרוטוקול מליאה מספר 1//102//
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה  1151512לאישור חברי המליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקול האמור.
 .2אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 1001/0102//
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה שלא מן המניין מתאריך  11.11.1512לאישור חברי
המליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקול האמור.
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 .3דו"ח מנכ"ל המועצה לגבי מערך פינוי האשפה1
על פי החלטת המליאה לבחינת מערך פינוי האשפה ,הנושא נבחן ולאחר אישור מכלל
היישובים להפחתת מספר הפינויים ביישובים לפינוי אחד בשבוע ,ניתן להמשיך את ההפרדה
במקום בתקציב שאושר . ₪ 125,555
אלי לופו -מבקש לבחון את החלטה לאחר ארבעה חודשים.
 .4מינוי חבר ועדת משנה (ראובן פליישר ומ"מ רועי מולגן )1
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי ראובן פליישר לועדת המשנה ואת רועי
מולגן כממלא מקום.
 .5אישור  -נוהל גמלאים
הוצג נוהל הגימלאים (מצ"ב) לטיפול בגימלאי המועצה והגופים הנסמכים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את נוהל הגימלאים.
 .6אישור תבר"ים והחלטות כלכליות :
תב"ר :/621

תב"ר :/621

מטרה( :חדש)
סכום:

הנגשה במוסדות חינוך משאבים
 ₪ 165,555משרד החינוך

סה"כ:

₪ 165,555

מטרה( :חדש)

שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד משאבים
₪ 212,555

סכום:
סה"כ:
תב"ר :/6/2

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תב"ר :/816
סכום:

מטרה( :שינוי)
₪ 131,491
סה"כ:
הגדלה:
סה"כ:

תב"ר :/0/1

מטרה( :שינוי)
סכום:
סה"כ:
הקטנה:
סה"כ:

משרד החינוך
₪ 212,555

רכישות אוטובוס צהוב
 ₪ 158,335קרן אוטובוס
₪ 158,335
הטמעת עקרונות קיימות בחינוך
המשרד להגנת הסביבה
 ₪ 31,318קרנות המועצה
₪ 161,812
 ₪ 02,222המשרד להגנת הסביבה
₪ 191,812
רכש תכנה לניהול מוקד ריהוט ומצלמות
 ₪ 46,155משרד הפנים
 ₪ 145,555קרנות המועצה
₪ 186,155
 ₪ /01,/22העברה לתב"ר ///0
₪ 41,155

הסבר :תב"ר זה נפתח בשנת  8002וללא פעילות מזה שנים רבות .היתרה תועבר לתב"ר מוקד
ההפעלה אשר נמצא בגרעון של  ₪ 000,000משום שטרם התקבלו הכספים ממשרד הפנים ומשרד
החינוך  000,000שח כל אחד.
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תב"ר :///0

מטרה( :שינוי)
סכום:

הקמת מוקד לשעת חירום
 ₪ 125,555משרד הביטחון
 ₪ 191,198תרומה מדנבר
₪ 441,198
 ₪ /01,/22העברה מתב"ר /0/1
₪ 285,398

מטרה( :שינוי)
סכום:
סה"כ:
הקטנה:
סה"כ:

תשתיות בשכונת נווה בוקר
 ₪ 1,555,555קרנות המועצה
₪ 1,555,555
 ₪ 0/,201העברה לתב"ר /011
₪ 914,961

סה"כ:
הגדלה:
סה"כ:

תב"ר :/016

הסבר :פרוייקט תב"ע קדש ברנע הסתיים בחריגה של  .₪ 12,538העברת יתרות מתב"ר לתב"ר לצורך
כיסוי גרעון וסגירתו.
תב"ר :/011

מטרה( :שינוי)
סכום:
סה"כ:
הגדלה:
סה"כ:

תב"ר ://0/

תב"ע קדש ברנע
 ₪ 95,555החברה הממשלתית לתיירות
 ₪ 159,855קרנות המועצה
₪ 199,855
 ₪ 0/,201העברה מתב"ר /016
₪ 114,838

תכנון והקמה בית ספר ממלכתי דתי
מטרה( :שינוי)
 ₪ 1,142,425קרנות המועצה
סכום:
 ₪ 6,198,384משרד החינוך
 ₪ 1,421,141משרד התחבורה
₪ 12,451,212
סה"כ לפני הגדלה:
 ₪ 1,355,555הגדלה מקרנות המועצה
הגדלה:
תוספת משרד החינוך
₪ 915,555
 ₪ 111,518משרד נגב ,גליל
₪ /1,010,620
סה"כ כולל הגדלה:

הערה לתב"ר ://0/
א) נמסר פירוט בכתב למליאה על כל מקורות המימון הקיימים היום וכל העלויות הפרוייקט וחוזים
מול הקבלן המבצע.
ב) הוסבר שהוסכם ע"י המליאה שבשלב זה אין למועצה התחייבות בכתב של משרד החינוך על
התוספת של  - ₪ 915,555תוספת הניתנת אוטומטית ע"י המשרד עם גמר הפרוייקט ,לכן סכום
זה ילקח בשלב הזה מקרנות המועצה אשר יוחזר אוטומטית לקרנות כאשר הוא יוחזר ע"י משרד
החינוך.
תקציב ל 02 -שנות עזוז –  35אש"ח -מקור מימון :רזרבה לתקציב -1516
סכום זה מתווסף לתקציב עזוז במועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים החדשים והישנויים בתב"רים קיימים ,כמו
כן מאשרת את ההקצבה להולדת היישוב עזוז.
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 .7הגדלת היקף מכרז לשלב ב' של בית ספר ממלכתי  -דתי ב 1/2%
מאחר והקבלן של שלב א' נמצא בשטח ובתוך פחות חצי שנה נדרש להתחיל את עבודות
שלב ב' ,נדרש אישור מליאה להגדלת ההתקשרות מעל  12%שבסמכות ועדת מכרזים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת היקף המכרז לשלב ב' של בית הספר
הדתי.
 .8אישור תקנון עמותת התיירות1
על פי דרישת משרד הפנים נדרשת אישור מליאת המועצה לתקנון עמותת התיירות.
מנכ"ל העמותה הנבחר יבוא לאחת המליאות הקרובות להציג ,תכנית והשקעות בפיתוח
ועידוד התיירות של העמותה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תקנון עמותת התיירות הר הנגב.

 .9אישור הסכם מסגרת קרן היסוד1
לצורך קבלת תרומות מקרן היסוד נדרש הסכם מסגרת בין המועצה לקרן היסוד.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם מסגרת עם קרן היסוד.

 .01חידוש ערבות למי רמת נגב1
החלטה :בהתאם למידע שנמסר מליאת המועצה מאשרת פה אחד את חידוש ערבות
המועצה שניתנה לחברת מי רמת נגב ,על פי החלטת מליאה מס'  ,1151511לצורך נטילת
אשראי בנקאי בגובה של עד  6מיליון  ₪למימון חלקה של רמת הנגב בפרויקט חיבור
היישובים רביבים ורתמים ,מתחם המועצה ,אזור התעשייה ומרחצאות רמת הנגב למערך
ההולכה ,הסניקה וטיהור באגן משאבים".
 .11אישור נסיעה ראש המועצה לארה"ב1
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את נסיעת ראש המועצה לארה"ב במסגרת
פעילות השותפויות של המועצה.
 .12אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל  ,לכספי פיתוח של מפעל הפיס1
החלטה :בהתאם לדרישת מפעל הפיס ,מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם פתיחת
חשבון בבנק דקסיה שישמש לכספי פיתוח שמפעל הפיס יעביר למועצה.
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בברכה,
שמואל ריפמן
ראש המועצה

רשם :ערן דורון
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