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  5.2.2012מיום ,  2/2012' מליאת המועצה מס פרוטוקול
 
 

איתן , זהבה סיגל, גדעון פרידברג, ראובן קופל, צבי טוכטרמן, ארז ירדני, שמואל ריפמן   :משתתפים
מנחם , צבי אלמוג, מוני מונין, תומר פריאל, יל מוטי'אברג, דוד פלמח, גיל פלורמן, פאר

. רחל ביטון, אופיר
. שירה מוריוסף, אליעזר בנסעיד, שאול לוי, וה לוידאד  :נוכחים 

. יצחק לוי, אסף פלמראל, ערן ארז, ק ביסמוט'ז  :התנצלו
 
 

: על סדר היום
 .ח ראש המועצה"דו .1

 .ירוחם. מ.הפרסומים אודות מחלוקת עם מ:  עדכון .2

 . 1.1.12 -מ,  1/2012אישור פרוטוקול מליאה מספר  .3

 .רים"אישור תב .4

 . 2012א "אישור תקציב הג .5

 .קדש ברנע – 2010ח כספי "אישור דו .6

 .ממשרד הפנים 30/6/11-ח סקור ל"אישור דו .7

 .אישור חברי ועדה לשימור אתרים במועצה .8

 .השתתפות המועצה בתכנון במסלול רכיבה לאופניים .9

 הקמת אולם ספורט  .01

 .שונות .11
 
 
 :ח ראש המועצה"דו .1

בעקבות סירובם לשלם , באשלים כנגד מספר משפחות מועצה דיווח על סיום הליך משפטי ראש ה .א
לשלם , בית המשפט הורה לנתבעים.  חלק קטן מהוצאות הפיתוח בחידוש התשתיות באשלים

 .החוב בתוספת הצמדה וריבית

את השטחים המזוהמים בשברי ביטחון מתחייבת לנקות מערכת ה  :הרחבת מתקן סהרונים .ב
 .טרם הקמת מתקן סהרונים, אסבסט

למתקן משודרג , ים הוא העתקת מתקן טיהור השפכים באזור קציעותתנאי להרחבת מתקן סהרונ
. ליד קדש ברנע

. למרות הפרסומים בתקשורת, ראש המועצה חזר על קביעתו כי המתקן יהיה סגור
להקים , ראש המועצה הציג למליאה כוונת משטרת ישראל  :הקמת נקודת משטרה במרכז האזורי .ג

, ועצה תומכת ותסייע לקידום הקמתה של נקודת קבעהמ.  נקודת משטרה קבועה באזור המועצה
 .פ החלופה המיטבית"ע
   

 :ירוחם. מ.פרסומים אודות מחלוקת עם מ –עדכון  .2
ולא להיגרר , כי בכוונת המועצה  לשמור על דיון ציבורי ענייני, ראש המועצה הסביר לחברי המליאה

. י הצד השני"למרות דרך הפעולה הננקטת ע, להשמצות
ונערכת הן במישור המשפטי והן במישור , פ נוהלי משרד הפנים"ע, ועלת במספר מישוריםהמועצה פ

. מנת לקיים דיון ענייני וברור בסוגיית חלוקת הכנסות-על, הציבורי
 

מועצה ילוו את אשר , גורמים מקצועייםסיוע ב, שמואל ריפמן מציע כי המועצה תיערך מבעוד מועד
. 'הסברה וכו, וץ כלכלייע, יעוץ משפטי –במאבק הציבורי 

 
 

: ד י ו ן 



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

                                                                                                 www.rng.org.il   
 

                                                           6553296-08: פקס, 6564152-08: טל                                           85515חלוצה  . נ.ד     

 
. מצדד בקו התגובה המתון ובמציאת דרך להידברות:  איתן פאר

חשוב כי תהיה תגובה , למרות הרצון לא להיכנס לסגנון מתלהם במאבק הצפוי לנו:  תומר פריאל
ש ועל כך י –יש מידה רבה של אי דיוקים בטענות הנשמעות כנגד המועצה .  ראויה ואמירה ברורה

. להגיב
 

: לאישור המליאה הצעת החלטהראש המועצה הביא 
 

. מ.י מ"ע ותמראש המועצה על המהלכים והפעולות הננקטדיווח לאחר ששמעה , מליאת המועצה
: מחליטה, או שטחים מרמת הנגב/מנת לקדם דרישתה לקבל הכנסות ו-ירוחם על

הדרכה בצומת הנגב ת הת לחלוקת הכנסות מארנונה מקריהמועצה עומדת על החלטתה הקודמ .א
 (.רמת הנגב 40% –ירוחם  60%)

 .המועצה ממשיכה ותמשיך בכל שתופי הפעולה בין ירוחם ורמת הנגב .ב

ובהשתתפות גזבר המועצה ומזכיר , י אדוה לויד"אשר ינוהל ע, יוקם צוות ליד ראש המועצה .ג
דה לחלוקת הצוות יקבע המהלכים המקצועיים והתמודדות עם האפשרות של הקמת וע.  המועצה
 .גבולות/הכנסות

למימון הפעולות הנדרשות , ₪ 150,000בסך , ראש המועצה הביא הצעתו לאישור תקציב מיוחד .ד
 .פ הצעת ההחלטה"ע

 
 ירוחם. מ.ההחלטה בעניין המחלוקת עם מ מאשרת פה אחדמליאת המועצה :    התקיימה הצבעה

. למטרה זו₪  150,000ומאשרת תקציב של 
. 2012ה לתקציב רזרב: מקור מימון 
 

 1.1.12מיום  1\2012'אישור פרוטוקול מליאה מס .3
 . 1.1.2012מיום ,  1/2012פרוטוקול ישיבת המליאה מספר  פה אחד מאשרתמליאת המועצה 

 

 :רים"אישור תב .4
בסכום , הפרויקטים המרכזיים המתוכננים במועצה בתקופה הקרובה, ראש המועצה סקר בהרחבה

. מהקרן הכללית₪  8,687,253וכם מת, ₪ 14,243,000כולל של 
 
 

 
רים ישוביים "ויביא למליאה התייחסותו לחלוקת המימון מתב, ראש המועצה יבחן את הפרויקטים

. ומהקרן הכללית
 

'  מס
 ר"תב

 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה
הסכום 

הכולל  לפני 
 השינוי

 הערות

   ₪0  ₪300,000  משרד השיכון חדש בית כנסת ברתמים 1424

1425 
בית כנסת בקיבוץ 

 חדש שדה בוקר
משרד 
   ₪0  ₪500,000  הדתות

1426 
הסדרת כביש גישה 

 חדש לאיילים
משרד 

   ₪0  ₪1,100,000  התחבורה

 חדש אשכול משאבי טבע 1427

משרד 
לאיכות 
   ₪0  ₪50,000  הסביבה

1428 
מבנה יביל לגן מרחב 

   ₪0  ₪120,000  משרד החינוך חדש עם

   ₪0  ₪170,000  קרן כללית חדש ל "כנ 1428
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1429 
שיקום תשתיות 

 חדש במשאבי שדה ורביבים

משרד 
החקלאות 

   ₪0  ₪1,818,880  ופיתוח הכפר

   ₪454,720  קרן כללית   ל "כנ 1429

ח "סכום זה הוא ע
 2012תקציב פיתוח 

של שני הישובים 
 .בהתאמה

1430 
שיפוץ מרפאה 

 ₪0  ₪500,000  קרן כללית חדש במדרשה

 250,000מתוך זה 
יחושב מתקציב ₪ 

פיתוח של הועד 
מדרשה לשנת 

התאגיד /. 2012
אמור להוסיף עוד 

250,000 ₪ 

1431 
חדר עיון וספריה בבית 

 ₪0  ₪925,000  קרן כללית חדש ספר צין

סכום זה הוא מול 
תרומה של קרן 

באותו סכום ' מיראג
כך שהפרוייקט כולו 

 .₪ 1,850,000יעלה 

1432 
גן ילדים דו כיתתי 

 ₪0  ₪200,000  קרן כללית חדש במדרשה

צפוי תקציב משרד 
מטרת . החינוך

השתתפות המועצה 
היא הגדלת שטח 

 .כיתות הגן

1433 
גן ילדים דו כיתתי 

 ₪0  ₪200,000  קרן כללית חדש ברתמים

צפוי תקציב משרד 
מטרת . החינוך

השתתפות המועצה 
היא הגדלת שטח 

 .כיתות הגן

   ₪0  ₪450,000  קרן כללית חדש הרחבת גן בקדש ברנע 1434

   ₪0  ₪400,000  קרן כללית   מועדון נוער בכמהין 1435

 ₪0  ₪600,000  קרן כללית חדש קדש ברנע רחוב שני 1436

צפויה  להתקבל 
התחייבות חשבית 

ס "ממשרד השיכון ע
כך ₪  540,000

שהפרוייקט יעלה 
 .ח"ש 1,140,000

   ₪0  ₪650,000  קרן כללית חדש מ"מרכז פעילויות ביסנ 1437

   ₪0  ₪350,000  קרן כללית חדש תוכנית מתאר מדרשה 1438

1439 
ע תיירותית "תב

   ₪0  ₪200,000  קרן כללית חדש אשלים

1440 
 -ע כביש כמהין "תב

   ₪0  ₪350,000  קרן כללית חדש קדש
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   ₪0  ₪500,000  קרן כללית חדש עות"ליווי תב 1441

1301 
מבנה קהילתי במרחב 

  ₪1,000,000   משרד השיכון שינוי עם
 ₪

5,283,238   

 שינוי ל "כנ 1301
החטיבה 

    ₪1,200,000   להתיישבות

הקצבה זו באה 
להקטין את 

השתתפות תנועת 
 אור

 שינוי  ל "כנ  
אור תנועה 
 להתיישבות

 ₪-
1,200,000 

 ₪
6,283,238   

 ₪1,000,000  קרן כללית ישינו ל "כנ 1301
 ₪

6,283,238 

הפרוייקט נכון להיום 
מיליון  7.2-יעלה כ

₪. 

 ₪500,000  ₪220,000  קרן כללית שינוי בית כנסת באשלים 1370

סכום זה יחושב 
מתוך תקציב 
הפיתוח של אשלים 

כבר . 2012לשנת 
 .₪ 50,000יצא 

   ₪850,000  ₪740,000  קרן כללית שינוי עבודות תכנון במועצה 1391

 שינוי צומת מרחב עם 1319
משרד 

  830,000   ₪  התחבורה
 ₪

2,450,000   

1212 
תכנון קרית חינוך 

 שינוי במדרשה
משרד 

  ₪1,300,000   התחבורה
 ₪

18,890,750   

1212 
תכנון קרית חינוך 

  29,400     ₪  משרד החינוך שינוי במדרשה
 ₪

18,890,750 
 -להצטיידות 

 .סטנדרתי

1303 
י "פרוייקטים שונים ע

 שינוי להתיישבות' ח
החטיבה 

 להתיישבות
 ₪-

1,300,000 
 ₪

1,300,000 

ר על פי "נפתח תב
חוזה מסגרת 

נפתחו גם  -בטעות
רים לפי "תב

 פרוייקטים 

1364 
מרכיבי ביטחון באר 

 שינוי (תאורה)מילכה 
החטיבה 

 ₪800,000  182,532-₪  להתיישבות
י "סכום זה שולם ע

והיה צריך המועצה 
י "להיות מוחזר ע

החטיבה 
בדיעבד . להתיישבות

הסכום הועבר 
מהחטיבה לאגודה 

בתאום . באר מילכה
עם גזבר היישוב 
הוחלט שהמועצה 

ח "תממן הוצאה זו ע
 ₪607,468  ₪192,532  קרן כללית שינוי ל "כנ 1364 .2012תקציב פיתוח 

1353 
 -הסדרת דרך כמהין 

 ₪495,000  ₪160,000  קרן כללית שינוי קדש

עבור תכנון גשרים 
נחל ניצנה  -איריים 

 נחל רות+ 

   ₪140,000  ₪25,000  קרן כללית שינוי ע קדש ברנע"תב 1289
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   ₪300,000  ₪150,000  קרן כללית שינוי ע רביבים"תב 1316

   ₪200,000  ₪50,000  קרן כללית שינוי ע רתמים"תב 1348

   ₪250,000  ₪200,000  קרן כללית שינוי ע שדה בוקר"תב 1229

       

   רים לאישור"כ תב"סה 
 ₪

14,243,000   

 
מתוך זה מהקרן 

   ₪8,687,252    הכללית של המועצה
 

רים "לאשר רשימת התב, ובהתנגדות חבר אחדחברי מליאה  11ברוב של הוחלט :   התקיימה הצבעה
. ₪ 14,243,000בסכום כולל של , ל"הנ

 
 

בסך כולל של ,  2012 א לשנת"תקציב הג, הגזבר הביא לאישור המליאה : 2012א "ציב הגאישור תק .5
התקציב המיועד להחזקת המקלטים , בהתאם להערה שנוספה על ידנו על הטפסים .₪ 650,090

זאת על פי האצלת הסמכויות של המועצה לועדים , בישובים כלול בתוך תקציב הועדים המקומיים
 . המקומיים

 
. ₪ 650,090בסך , 2012א לשנת "תקציב הג מאשרת פה אחדהמועצה מליאת 

 
ח "הדו, גזבר המועצה הביא לאישור המליאה  :קדש ברנעועד מקומי  – 2010ח כספי "אישור דו .6

 .2010קדש ברנע לשנת ועד מקומי הכספי של 
 

. של ועד מקומי קדש ברנע, 2010ח הכספי לשנת "הדו מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 

, ח כספי"דו ,גזבר המועצה הביא לאישור המליאה:   ממשרד הפנים 30.6.11-ח סקור ל"ור דואיש .7
 .שטרית-ח בן"שבוצע באמצעות משרד רו, שנתי סקור-חצי

 
.  30.6.11ליום , שנתי הסקור-החצי, ח הכספי"הדו מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 
חובתה של המועצה להקים , המליאההסביר לחברי , שאול לוי  :אישור חברי ועדה לשימור אתרים .8

   .ועדה לשימור אתרים
 :הרכב הועדה המוצע

 ר"יו –שמואל ריפמן  .1

 חבר מליאה –דוד פלמח  .2

 חבר מליאה –איתן פאר  .3

 חבר מליאה –ק ביסמוט 'ז .4

 עובד המועצה –רז ארבל  .5

 בעל דעה מייעצת –( בוצי)אמנון ליבנה  .6
 

. ור אתריםאת חברי הועדה לשימ מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 
 :צומת הנגב –ש "ב: השתתפות המועצה בתכנון מסלולי רכיבת אופניים .9

הסכם משותף לתכנון מסלול רכיבת אופניים של , הביא לאישור המליאה, גזבר המועצה
. בהוצאות התכנון₪  170,000חלקה של המועצה .  רמת הנגב ורשות הניקוז, רמת חובב, ש"עירית ב

 
. אישור ההסכם למסלול רכיבת האופניים חדמאשרת פה אמליאת המועצה 

 
. 2012רזרבה לתקציב  :מקור התקציב 
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 הקמת אולם ספורט    .01

. ראש המועצה מסר למליאה כי בכוונת הטוטו לסייע למועצה להקים אולם ספורט
אולם . ממליץ כי אולם הספורט יוקם במדרשת בן גוריון בסיוע הטוטו וגורמים נוספים, שמואל ריפמן

.  י  המועצה ויהיה בבעלותה"ייבנה ע הספורט
. יובא הנושא לאישור כספי של מליאת המועצה, לאחר גיוס  מקורות המימון

הקמת אולם הספורט במדרשת   מאשרת פה אחדמליאת המועצה : התקיימה הצבעה
. בן גוריון 
 
 

, שמואל ריפמן         
ראש   המועצה          
שאול לוי   :רשם

 


