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  5.3.2012יום שהתקיימה ב 3/2012' מליאה מסישיבית פרוטוקול 
 

,  ראובן קופל, צחק לויי, ק ביסמוט'ז, ארז ירדני, ריפמן שמואל   :משתתפים
. מנחם אופיר, רחל ביטון, דוד פלמח, איתן פאר, זהבה סיגל, גדעון פרידברג

,  ענן שיאון, ניריס בראזיא, ערן דורון, אליעזר בן סעיד, שאול לוי   :נוכחים
,  אל נתן עוזי, לירון אלעד, אילת רז, ית אפרתסיגל

, גיל פלורמן, אליאסף פלמר, צבי טוכטרמן, רזאערן , צבי אלמוג, מוני מונין   :התנצלו
. תומר פריאל, יל'מוטי אברג

 
 

 :על סדר היום
 (.ערן דורון-מוזמן)ס תיכון אזורי במועצה "הצגת תוכנית לבי .1

 .א ומחלקת תחבורה"וצאות הסעת תלמידים תשעניתוח ה –סקירה  .2

 . 5.2.12מיום ,  2/2012' אישור פרוטוקול מליאה מס .3

 .רים"אישור תב .4

 .2011לשנת  – 4אישור רבעון  .5

 .ועדים המקומייםשל הח "אישור חברי וועדת ביקורת ורו .6

 .₪ 150,000 –ביטול קו מים ישן בחצר המועצה  .7

 .רחי בנבטיםהשתתפות המועצה בקמפיין שדה תעופה אז .8

 .הקצבה לחגיגות עשור למרחב עם .9

 (.נוהל משרד הפנים י"עפ)אישור החלפת רכב לראש המועצה  .01

 . 27.2.2012אישור פרוטוקול ועדת רכב מיום  .11

 .מתוקן של ועד מקומי מדרשת בן גוריון 2012אישור תקציב  .21

 . 2010ח כספי מבוקר של ועד מקומי כמהין לשנת "אישור דו .31
 

        :יסודי אזורי במועצה-ת ספר עלהצגת תוכנית לבי .1
ערן סקר את התפלגות התלמידים בגיל חינוך  :מנהל אגף קהילה וחינוך-ערן דורון

נופי , ס התיכון הסביבתי"ביה)על יסודי בישובי המועצה ותיאר את המצב הקיים 
. 'מרחקי נסיעה וכו, הכלכליים, בהיבטים החינוכיים( אשל הנשיא, הבשור

 
מתוך כוונה להפעילה  , הבהיר כי בכוונתו לסכם על החלופה המועדפתראש המועצה 

. ד"תשע .2013,   בספטמבר
 

רשה יהפוך ס הסביבתי במד"ביה, נשארים במצב הקיים:  החלופות שהציג ערן
. באיזור המועצהחדש ס "ביבניית , ס אזורי"להיות בי

 
 לא, ורי לרמת הנגבס אז"כי במידה ויוחלט על בי, משמעית-חד שמואל ריפמן הבהיר

. ס של המועצה"כל התלמידים ילמדו בביה, תהיה עוד גמישות באזורי רישום
 

  .החלופות 3חברי המליאה הביעו עמדתם לגבי 
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סיגלית מודה על ההזדמנות ועל ההחלטה :  ועדת חינוך פתחת ניצנה –סיגלית אפרת 

עמדת .  י אזורייסוד-ס על"לקיים דיון רציני בהתייחסות להקמת בי, של המועצה
יהיה בלב , ס התיכון האזורי"ועדת החינוך של פיתחת ניצנה היא כי מקומו של ביה

. ע לקריית חינוך"פ התב"באזור המיועד ע  -המועצה
 

 :סיכום
לגבי החלופה  והחלטהייערך הסיכום , 1.4.2012בתאריך , במליאה הבאה .א

 .ס תיכון אזורי במועצה"הנבחרת לענין בי

תועבר לחברי ( סיגלית אפרת)של ועדת החינוך של ישובי ניצנה הכתובה  עמדתם  .ב
 .המליאה

 .(נשלח) יועבר לחברי המליאה, י ערן דורון"חומר הרקע אשר הוכן ע .ג

, במהלך החודש הקרוב, יציגו עמדתם, מנהל אגף הקהילה וראש המועצה .ד
 .בישובים אשר יבקשו זאת

 
: א"ניתוח הוצאות הסעת תלמידים תשע –סקירה  .2

עוזי אל נתן סקר את נתוני ההוצאות של מערך :   ניר-חברת בר – אל נתןעוזי 
. הסעות התלמידים במועצה והעלויות בהשוואה למועצות אחרות

 
על הצגת הנתונים והסקירה , ראש המועצה הודה לצוות בר ניר ולאליעזר בן סעיד

. המלומדת
. (נשלח) יועבר לחברי המליאה, חומר הרקע לסקירה

 
 5.2.2012מיום ,  2/2012' וקול מליאה מסאישור פרוט .3

 
.  5.2.2012מיום , 2/2012פרוטוקול  פה אחדמאשרת מליאת המועצה 

 
 :רים"אישור תב .4

  :רים להלן"גזבר המועצה הביא לאישור המליאה התב
'  מס
 ר"תב

 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה
הסכום הכולל  

 לפני השינוי
 הערות

1323 
מגרש כדורסל בבאר 

 ₪547,673  17770(-) קרנות הרשות שינוי מילכה
העברת היתרה לקרנות 

 ר"הרשות וסגירת התב

1432 
גן ילדים דו כיתתי 

   ₪200,000  ₪1,342,154  משרד החינוך שינוי במדרשה

 ₪460,000  קרנות הרשות שינוי ל"כנ 1432
 ₪

1,542,154   

1433 
גן ילדים דו כיתתי 

   ₪200,000  ₪1,342,154  משרד החינוך שינוי ברתמים

 חדש ע ניצנה"תב 1442
הסוכנות 
   ₪100,000  היהודית

של העלות אך לא  50%
 ₪  100,000 -יותר מ 

     ₪100,000  קרנות הרשות חדש ל"כנ 1442

 
. ל"רים הנ"התב מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
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ילדים דו חברי המליאה ביקשו הבהרות לגבי העלות הנוספת של הקמת גן : הערה

ראש המועצה . ביחס לאותו מבנה המוקם ברתמים₪  460,000כתתי במדרשה בגובה 
גן ילדים דו כתתי ) 1432ר ”כי בכוונתו לבחון את עלויות תב, הבהיר לחברי המליאה

מתוך ידיעה כי יש לעשות מאמץ כי הבניה תסתיים עד שנת הלימודים , (במדרשה
   .ג"תשע

 
 : 2011לשנת ( אחרון)ח רבעוני "אישור דו .5

. 2011ח הרבעוני האחרון לשנת "הדו, גזבר המועצה הביא לאישור המליאה
 

.  2011לשנת , 4מספר , ח הרבעוני"הדו מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 

 :ח בוועדים המקומיים"אישור חברי וועדת ביקורת ורו .6
 

י רשימת חברי וועדת הביקורת ושמות רוא, גזבר המועצה הביא לאישור המליאה
: החשבון של הוועדים המקומיים

 
 :של הועדים המקומיים  לאישור המליאה 2012להלן רשימת חברי ועדת ביקורת לשנת       

   

   

 שמות חברי ועדת ביקורת שם הועד
שם רואה 
 החשבון

 ועד מקומי שדה בוקר
דבי , אילן שהם,שרה גוכמן,רותם כהן

 'בועז ארדע ושות שניידר

 ברית פיקוח עופר אלעד, יואב קציר ועד מקומי כמהין

ועד מקומי יישוב קהילתי 
 אבישי ניסים רפי מזרחי, יקיר כהן, רויטל ראובני אשלים

 ברית פיקוח ענן שיאון,ליאור סלפטר, מתי ברקוביץ ועד מקומי קדש

 ברגר -פרדין  חיה שרפ, שי דמרי, אוריה כהן ועד מקומי רתמים

 איתי מנור איתי קריגר, יתוניאהרון זי, ארז לוזון מרחב עם

 מידד הלוי אבישי דויטש, אייל יורם ועד מקומי מדרשת בן גוריון

 BDO אלדד ימין, קרולין סלומון, לריסה שוורצמן ועד מקומי רביבים

 BDO ויקטור ביומן, אלברטו גולרמן, דוד ונונו ועד מקומי משאבי שדה

 אלי לוי, טטיאנה חייטמן ועד מקומי טללים
ייעוץ  -רן מי

 חשבונאי
 
 
 
 

ח בוועדים המקומיים "חברי וועדת הביקורת ורו מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
. פ הרשימה"ע
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 :ביטול קו מים ישן של משאבי שדה בחצר המועצה .7

של קיבוץ , שאול לוי הסביר לחברי המליאה כי את אזור המחסנים חוצה קו מים ישן
. באזור המחסנים, בקו" פיצוצים"מספר היו , בתקופה האחרונה.  משאבי שדה

 
קיבוץ משאבי שדה יהיה מוכן לוותר על הקו אם המועצה תסייע בפיתרון אספקת 

. ₪ 150,000-בהיקף של כ', בביר עסלוג, מים לשטחי הישובה
 

. התקיים דיון ובסופו ראש המועצה המליץ להוריד הנושא מסדר היום
 
 

: ופה אזרחי בנבטיםהשתתפות המועצה בתקציב קמפיין שדה תע .8
לקיים קמפיין ציבורי לקידום התוכנית של שדה תעופה , בכוונת הרשויות בנגב

. ₪ 20,000כל רשות תשתתף בסכום של .  בנבטים( חלופי)אזרחי 
 

, השתתפותה בקמפיין שדה התעופה בנבטים מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
. ₪ 20,000בסכום של 

 
.  2012רזרבה לתקציב :   מקור מימון

 
 

 :הקצבה לחגיגות עשור למרחב עם .9
ניתן תקציב מהמועצה לארועים לציון , לישוב" עשור"בכל , פ החלטת המליאה"ע

. 10-על הישוב להגיש תוכנית ותקציב לחג ה.  הקמת הישוב
 

. ₪ 10,000תקציב מיוחד למרחב עם בסך  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 

  2012רזרבה לתקציב : מקור מימון
 

 :ור החלפת רכב לראש המועצהאיש   .01
ראש המועצה רשאי להחליף את רכבו  הצמוד , ל משרד הפנים"בהתאם לחוזר מנכ

.  מ"ק 150,000שנים או נסע מעל  4עברו : לאחר שהתקיימו אחד משני התנאים
. כב ממליצה להחליפולכן ועדת ר,מ"ק 150,000ה נסע מעל הרכב של ראש המועצ

 .ת אישור משרד הפניםר קבלתבצע לאחוסוג הרכב י הרכישה
. החלפת רכב לראש המועצה כמוסבר לעיל מאשרת פה אחד  מליאת המועצה

 
קרן רכב : מקור תקציבי

 
 

 :27.2.2012אישור פרוטוקול וועדת רכב מיום    .11
 הרכבים ורכישת  המלצת וועדת רכב לשינוי שיטת ניהול גזבר המועצה הביא 

   יעוץ מגורמים , לאחר בדיקה כלכלית, זאת.  במועצה ומעבר לליסינג תפעולי
 .עלויות התפעול של הרכבים במועצהמקצועיים ובדיקת 

 
, להחליף הרכבים הישנים 2012במהלך  ממליצה , ל"הנ פ ההמלצה"ע, ועדת רכב

. גבוה' או הקילומטראז/שעלות אחזקתם גבוהה ו
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לקיים ו, ראש המועצה מציע לקבל את המלצת ועדת הרכב לגבי רכישה בליסינג
. בחינה נוספת וקביעת סדרי עדיפויות להחלפת הרכבים

 
, שאול לוי ואליעזר בן סעיד, ועדה בהרכב של קצין הבטיחות דוד סבח  :הצעה

. ימליצו על תכנית החלפת הרכבים בפריסה שנתית
 

. הצעת ראש המועצה מאשריםחברי המליאה 
 

 :מדרשת בן גוריון –תקציב הועד המקומי   .21
.  ₪ 416,000 -כ בגרעון של 2011סיים את שנת , מדרשת בן גוריוןד המקומי בהוע

י מבקר "בעקבות שיחות שהתקיימו במועצה ולאחר בדיקת הנתונים הכספיים ע
במסגרת תכנית , 2012-תקציב מיוחד לי הועד "עהוגש , ח גדעון מאס"המועצה רו

. 2011צמצום ההוצאות וכיסוי הגרעון של ל, הבראה
 

כמוסבר , א לאישור המליאה את תקציב הועד המקומי המתוקןגזבר המועצה הבי
. לעיל

 
, ואחד נמנעחברים  10ברוב של  מאשרת מליאת המועצה  :התקיימה הצבעה

. התקציב של הועד המקומי המתוקן
 

 2010ח  כספי מבוקר של ועד מקומי כמהין לשנת "אישור דו .31
לאישור  2010לשנת ח הכספי של ועד מקומי כמהין "גזבר בר המועצה הביא הדו

. המליאה
. 2010ח של ועד מקומי לשנת "הדו מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

       
              
        

 
 
 
 
 
 
 

שאול לוי   :רשם


