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פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  2/2009מיו א' 1/2/09
משתתפי :שמואל ריפמ ,ז'ק ביסמוט ,איציק לוי ,דוד פלמ"ח ,ראוב קופל ,ער ארז,
יצחק קאודרס ,רחל ביטו ,איריס טוביה ,אודי זילברשטיי ,רות ישראלי,
גדעו פרידברג ,מוטי אברג'יל ,עוזי דלל ,חגי רזניק ,אלי פר.
אליעזר ב סעיד ,שאול לוי ,מירי שח ,גדי נחימוב.
נוכחי:
אריה וינד ,חיה קולב
התנצלו:
על סדר היו:
 .1דו"ח ראש המועצה.
 .2אישור פרוטוקול מספר  1/2009מיו .8.1.09
 .3אישור תב"רי.
 .4קביעת קריטריוני להקצאת משאבי.
 .5אישור התקשרות ע "אקסלנס נשואה".
 .6האצלת סמכויות לוועדי המקומיי.
 .7פיתוח מגרשי בקדש,ברנע.
 .1דו"ח ראש המועצה
שמוליק סיכ את יו המועצה שהתקיי ב 23,לינואר במשכ החוקרי במו"פ.
עוזי דלל – בקבוצת הדיו על הבדואי ,המסקנות אינ תואמות את הנאמר.
איריס – מעריכה מאוד ומודה על רמת האירגו .הנחייה טובה .לאנשי יש הרבה
מה להגיד .הדיאלוג בי התושבי מהישובי השוני בחת .גילי רחב הוא טוב,
רצוי לקיי מפגש כזה יותר מפע אחת.
דוד פלמ"ח – מחמיא לאירגו וליוזמה .יותר מבוגרי נוכחי .אי .מביאי צעירי?
הא מה שעלה בדיוני צרי .להגיע לשולח המליאה? מסתפק בתהלי .עצמו .א
יהיה לכ .המש – .מה טוב.
שמוליק – שלושת הנושאי חשובי מאוד בהויית חיינו כא במועצה .צרי .להקי
ועדת היגוי ואולי רכז מטע המועצה אשר ילווה אות.
יצחק קאודרס – היתה פעילות ברוכה אשר העלתה נושאי שאינ על סדר יומה של
המליאה בפעילות השוטפת.
ראוב קופל – משבח את האירגו והאווירה .כמוב יש להמשי .לעקוב ולקד
נושאי שהציבור מעלה.
 .2אישור פרוטוקול מס'  1/2009מיו 8.1.09
מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מס'  1/2009מיו .8.1.09

 .3אישור תב"רי
אליעזר ב סעיד הציג התב"ר להל:



ד.נ .חלוצה
מס'

לשכת ראש המועצה
 Email:srifman@rng.org.il
 www.rng.org.il

 85515טל ,6564152-08 :פקס 6553296-08 :
מטרה

מקור מימון

סטטוס

תבר

סכום
בש"ח

1236

שביל אופניים ברמת נגב

שינוי

החברה הממשלתית לתיירות ₪ 250,000

1281

פיתוח מגרשים בקדש ברנע ע"י ק.ק.ל** .

חדש

קרן כללית

₪ 700,000

1282

הקמת מרכז הפרדה ברביבים ***

חדש

קרן כללית

₪ 115,500

מליאת המועצה מאשרת את התב"רי הנ"ל.
 .4קביעת קריטריוני להקצאת משאבי – דיו
ראש המועצה מעלה לדיו ,ע"פ בקשת חלק מחברי המליאה ,את הצעתו להקי ועדה
אשר תביא המלצתה לקריטריוני לתקציבי המועברי לועדי המקומיי .ועדה כזו
תצטר .לתת את הדעת למרכיבי כמו  :גודל הישוב ,מספר תושבי ,חת.
סוציואקונומי ,גיל השלישי ,מרחק אל המועצה)חוגי וכד'( ,עומק הגביה של הארנונה,
מימו פעילות ישירה ע"י המועצה) מעונות יו ,גני משחקי ,מקלטי וכד'(.
שמואל ריפמ מציע כי בועדה ישתת ג איש מקצוע מתחו הכלכלה או רואה חשבו.
ראוב קופל – הקריטריוני אינ מטרה אלא כלי וצרי .להיזהר לא להשתעבד לכלי
ולשכוח את המטרות .מציע לצר סוציולוג כלכלי לצוות הבדיקה כי עקרו השויניות
שכול דוגלי בו ,אינו מתייחס לשוויוניות כספית אלא לשוויוניות חברתית.
דוד פלמח – לדעתו נדרשת הפליה מתקנת בהתיחסות לאזורי מרוחקי במועצה ולגבי
ישובי "חלשי".
איציק לוי – התקציב צרי .להיות על פי קריטריוני מוסכמי ,ובנוס בסיס שויוני
אחיד לכל היישובי )סכו קבוע(.
ער ארז – מציע להשאיר את המצב הקיי המבוסס בעיקרו על הגביה מארנונה .קיי
מנגנו במועצה הדואג לחיזוק של ישובי שבה נדרש תקציב נוס.
התקיימה הצבעה:
 5בעד הקמת וועדה אשר תמלי על קריטריוני.
 11בעד השארת המצב הקיי.
הוחלט לא להקי ועדה לקביעת קריטריוני.
 .5אישור התקשרות ע חברת "אקסלנס נשואה"
א( גזבר המועצה מבקש להתקשר ע חברת "אקסלנס נשואה" – חברה לניהול
השקעות בע"מ" ,אשר תנהל תיק השקעות של המועצה ,כמו כ הוחלט לתת
לחברת " אקסלנס נשואה " ייפוי כוח על הפעילות שתעשה בחשבו של
המועצה בבנק לאומי ,חשבו מספר  774538/18בסני .607
ב .הכספי העודפי של המועצה יושקעו בהתא ועל פי הנוהל המופיע בחוזר
מנכ"ל משרד הפני מספר  4/2008מיו .23/6/2008
מליאת המועצה מאשרת את ההתקשרות ע חברת "אקסלנס נשואה" חברה
לניהול השקעות בע"מ ומסמיכה את בעלי זכות החתימה לחתו על כל
המסמכי הדרושי לש ההתקשרות ,כמו כ מאשרת לתת לחברה ייפוי כח על
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הפעילות שהחברה תעשה בחשבו של המועצה בבנק לאומי ,חשבו מספר
 774538/18בסני ) 607לאומי עסקי באר שבע ,מגדל הרכבת ,ב צבי .(10
.6

.1
.2

.3

.4

.5
.6
.7

האצלת סמכויות לוועדי המקומיי
אליעזר הסביר לחברי המליאה את חובת אצילת סמכויות לוועדי המקומיי
במועצה:
בהתא לשינוי בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( מיו  14/7/2004אשר
נכנס לתוק ב ,1/1/2005 ,להל הסמכויות המואצלות לועדי המקומיי:
במועצה קיימי צורות שונות של ועדי מקומיי:
ועד מקומי "מופרט" אשר גובה בעצמו את הארנונה המגיע למועצה )כולל הארנונה
העסקית( ומעביר אותה למועצה ,כמו כ הוא גובה השתתפות מהאגודה השיתופית
בתקציב הועד המקומי .
הועד מקבל תקציב מוניציפלי מהמועצה מדי חודש.
הועד המקומי מנהל את תקציב וספרי הועד בהתא לצו ועל פי החוק.
בקטגוריה זו כלולי הועדי:
רביבי ,משאבי שדה ,שדה בוקר ,טללי ,רתמי ,ניצנה.
ועד מקומי "מופרט חלקי"  ,המועצה גובה בעצמה את הארנונה מהתושבי .הועד
לא גובה ארנונה לצרכיו מהתושבי .ביתר הסעיפי ה זהי לועד מקומי
"מופרט".
בקטגוריה זו כלולי הועדי:
מדרשת ב& גוריו& ,מרחב ע ,באר מילכה.
ועד מקומי "מרוכז"  ,המועצה גובה בעצמה את הארנונה מהתושבי .הועד לא
גובה ארנונה לצרכיו מהתושבי )להוציא ישוב אשלי אשר התחיל ב) 1/1/09
לגבות ארנונה לועד באמצעות מחלקת הגבייה של המועצה(.
תקציבו של ועד מקומי "מרוכז" מתנהל באמצעות המועצה.
כל פעולות הועד המתנהלות באמצעות המועצה יהיו במסגרת התקציב
המאושר של הועד.
בקטגוריה זו כלולי הועדי:
אשלי ,כמהי& ,עזוז ,קדש ברנע
האצלת סמכויות לועד המקומי לפעילות בתחו הישוב ,אינה גורעת מאפשרותה
ומסמכותה של המועצה על פי די ,מלקיי פעילות של המועצה.
כל מקו שניתנה האצלת סמכות לועד המקומי – ההאצלה כוללת חבות ואחריות
ביחס לסמכויות ההאצלה.
רצ"ב טבלה הסמכויות המואצלות – )טבלה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמ .זה(.
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אצילת סמכויות המועצה

לועדי המקומיי ברמת נגב לשנת 2009
בתוק סמכותה לפי סעי )63ה( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח –
,1958אוצלת בזה המועצה האזורית רמת נגב לועדי המקומיי שבתחומה את הסמכויות
המסומנות בטור ד' שבטבלה דלהל:
ועד
מועצה
מס' הסמכות
מקומי
ד
ג
ב
א
מבני ציבור – הפעלה ותחזוקה
מבני ציבור
1
X
מקוואות
2
X
מגרשי משחקי וספורט ,מועדוני תרבות
3
X
ונוער ,ספריות ,ארכיוני ,בתי כנסת ,בתי
עלמי ,אולמות מופעי וספורט
לילדי
משחקי
הפעלת ותחזוקה של מתקני
4
X
בהתא לתק הישראלי  1498הנמצאי בשטח
היישוב בתחומי "הקו הכחול".
לילדי
משחקי
הפעלה ותחזוקה של מתקני
5
X
הנמצאי בחצרות מעונות יו וגני ילדי
המופעלי ע"י המועצה
תשתיות ,תחזוקה
ביוב
מערכות
6
X
ביב ציבורי בתחומי הישוב
7
X
ביב מאס ומט"שי שהוקמו ע"י המועצה
8
X
ביב מאס ומט"שי שלא הוקמו ע"י המועצה
9
X
ביב ציבורי בתחומי קיבו שדה בוקר ,מדרשת
10
X
ב גוריו ,אשלי ,כמהי ,ניצני סיני.
ביב מאס ומט"שי שהוקמו ע"י המועצה ב
11
X
קיבו שדה בוקר ,מדרשת ב גוריו ,אשלי,
כמהי ,ניצני סיני.
ביב מאס ומט"שי שלא הוקמו ע"י המועצה
12
X
ב קיבו שדה בוקר ,מדרשת ב גוריו ,אשלי,
כמהי ,ניצני סיני.
כבישי פנימיי בישובי בתחומי ה"קו
13
X
X
הכחול"
כבישי גישה לישובי
14
X
מדרכות ושבילי גישה בתחומי ה"קו הכחול"
15
X
ניקוז בתחומי הישובי "הקו הכחול"
16
X
תחזוקה של תאורת הרחובות ,לרבות התשלו
17
X
עבור החשמל
גינו ציבורי
18
X
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הסמכות/השרות

פינוי אשפה
פינוי אשפה ביתית,קרטו
19
איסו גז וגרוטאות
20
ניקיו
טאטוא כבישי
21
נקיו מגרשי משחקי ושטחי ציבוריי
22
שרות וטרינרי
חיסו כלבי וחתולי כנגד תשלו
23
טיפול בבעלי חיי משוטטי
24
הדברה וריסוס
טיפול מונע במוקדי דגירה של זבובי ויתושי
25
הדברת זבובי ויתושי ,למעט טיפול מונע
26
במוקדי דגירה
ריסוס עשביה לאור .כבישי גישה ,סביב
27
מתקני ביוב ,סביב הגדר ההיקפית בישובי ,
לאור .הכבישי ובשטחי הציבוריי.
בטחו
תחזוקת מרכיבי בטחו
28
שמירה בישובי
29
סיור שדות
30
חינו .תרבות וספורט
פעילויות בתחומי חינו ,.תרבות וספורט
31
במסגרת התקציב בתחומי שוני

מועצה

ועד
מקומי

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

הערות:
ביוב :באזורי בה המועצה גובה אגרת ביוב ,הטיפול הוא בידי המועצה ותשלו
ההוצאות במסגרת אגרת הביוב המשולמת על ידי התושבי .נכו להיו רק היישובי
קיבו שדה בוקר ,מדרשת ב גוריו ,אשלי ,קדש ברנע וכמהי נמצאי בקטגוריה זו.
סמכויות משותפות לועד ולמועצה :ב "סמכות/השרות" מסוימות נרש  Xג בעמודה של
המועצה וג בעמודה של הועד ,כמו למשל "במרכיבי בטחו" ,הכוונה היא שחלק ממרכיבי
הביטחו ה באחריות המועצה וחלק באחריות הועד ,זאת על פי החלטות קיימות.
המליאה מאשרת פה אחד את אצילת הסמכויות לוועדי המקומיי.

 .7פיתוח מגרשי בקדש ברנע
המועצה מקדמת בימי אלו את הקמתו של הרחוב השלישי במושב קדש ברנע המונה 32
מגרשי.
אומד קק"ל להכשרת המגרשי והדרכי הנו  .2 1,400,000במאמ רב הצליחה
המועצה לשכנע את יו"ר קק"ל לבצע עבודה זו ,ולממנה בשיעור  .50%השתתפות קק"ל
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מותנת בהשלמת מימו העבודה ע"י המועצה.
ראש המועצה מבקש לאשר הקצאת  700,000ש"ח למטרה זו ,תו .הדגשת הצור .באיגו
תקציבי לסבסוד עלות המגרשי בפתחת ניצנה .משימה זו מתבקשת בהעדר החלטת
ממשלה ייעודית לסבסוד הפיתוח.
בכוונת משרד הבינוי והשיכו להיכנס להשלמת עבודות הפיתוח בשנת  2009ע אישור
תקציב המדינה .בימי אלו משלימה המועצה וקק"ל את הזזת מרכיבי הביטחו בעלות
של  2 800,000לצור .הקמת השכונה החדשה .עבודה זו מבוצעת במימו חיצוני.
מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקציב הנדרש ) ( 2 700,000לפיתוח המגרשי בקדש
ברנע) .מופיע ברשימת התב"רי לעיל(
מקור תקציבי – הקר הכללית לפיתוח.

רש :שאול לוי

שמואל ריפמ
ראש המועצה

