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 בניין המועצה ב מהשהתקיי, 402/4340מיום , 4102/3 'פרוטוקול מליאה מס
 

אביטל בן  ,אלאסף פלמר, ענן שיאון  , צביקה טוכטרמן, ארז ירדני, שמואל ריפמן  :   משתתפים
שוש , מזל לייבל, , מרדכי מונין, ח "דוד פלמ, מוסלירם , זהבה סיגל ,רחל ביטון, שלום

 .צפריר כהן יצהנ, זילברבוש
 

 .חגי רזניק, אליעזר בן סעיד :   נוכחים
 

 צבי אלמוג, מיכל וולוקיטה, גיל פלורמן, אלי לופו, ערן ארז :  התנצלו
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 :ח ראש המועצה"דו 4/
 

ראש המועצה עדכן על אירוע חריג בשטחים החקלאיים ברתמים במסגרת זו גרמו בדואים נזק לציוד  -
חברי . מצויים החקלאים ונזק הכספי שנגרם במקרה זו ובמקרים דומיםתואר התסכול בו , חקלאי

 .המליאה עודכנו בקשר שמתקיים עם גורמי ביטחון בנושא זה
 
 

 402/302402מיום  41020/אישור פרוטוקול  04
 .לפני חברי המליאה הובא לאישור פרוטוקול הישיבה הקודמת     

 .פרוטוקול הישיבה הקודמתאת מאשרת נערכה הצבעה מליאת המועצה :  החלטה

 
 רים"אישור תב 34

 :רים הבאים "ראש  המועצה הציג את התב
 
 

 :חדש

 
 בחוות בודדים  02/4עבודות פיתוח    :מטרה :440/ר "תב

   555888558תקציב רגיל   ₪ 578,888  :סכום חדש  
 ₪ 578,888   :כ"סה  
 

 :שינויים

 
 הקמת מקווה ברתמים   :מטרה :3/4/ר "תב

 ₪ 5,174,351  :קודםסכום   
 משרד השיכון ₪ 388,888 :סכום ההגדלה

 ₪ 5,574,351   :כ"סה  
 

 הקמת אולם ספורט משולב במדרשה   :מטרה :444/ר "תב
 ₪  388,888  :סכום קודם  

 משרד השיכון₪  588,888 :סכום ההגדלה
    תרומה מפדרציית לאס וגאס ₪ 558,441 

 ₪ 5,348,441   :כ"סה  
  

 .רים האמורים"את התב פה אחדמליאת המועצה מאשרת  -נערכה הצבעה  :החלטה

 
 4ערן דורון: מוזמן 4 0202-02/4: אישור תחזית גנים ומתקני ספורט  44

ב של הגידול הדמוגראפי הצפוי השפעתו "ערן דורון מנהל אגף קהילה וחינוך הציג תחזית מפורטת רצ
מעונות  –נעשתה סקירה לפי יישוב ולפי המתקנים הדרושים . על מערך החינוך והקהילה ברמת הנגב

 . כיתות ומתקנים, גנים, יום
 .חברי המליאה ברכו את ערן והאגף וכן את אגף הנדסה והתיישבות על העבודה היסודית והתכנון
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 –  כהן כחברה בועדה לאיכות הסביבה-ניצה צפרירמינוי  44
 . כהן כחברה בוועדה לאיכות הסביבה-ראש המועצה הציג את ההמלצה למנות את ניצה צפריר

 
כהן כחברה -את מינויה של ניצה צפריר מאשרת פה אחדנערכה הצבעה מליאת המועצה :  החלטה

 .בועדה לאיכות הסביבה
  

 
 –  02/4אישור תקציב הועדים לשנת  64

. עדים המקומיים שהוגשו ואושרו על ידי כל ועד וועדהביא לאישור המליאה תקציבי הוגזבר המועצה 
אישיות של מכין  רק ועד רביבים עדיין לא הגיש את תקציבו לשנה זו וביקש אורכה להגשתו בגלל בעיות

 .התקציב
 .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

מדרשת בן 
  6,070,423   ₪  1,727,791              ₪ גוריון

אבישי , יורם אייל
, ניר קידר, דויטש

 ח"ניסים אביש רו אריאל זאב

  321,603      ₪  245,518                 ₪ כמהין
עופר , יואב קציר

 ברית פיקוח שביט עדי,אלעד

  1,698,820   ₪  825,208                 ₪ משאבי שדה
אלברט  -דודי ונונו

 ח"רו DBOמשרד  ויקטור דיומין -גולדמן

  952,162      ₪  557,355                 ₪ אשלים
, נוימן אורי, לרנר דנה

 אטס משה
ניסים אבישי ממשרד רואה 

 מ"חשבון מירן בע

  806,902      ₪  686,862                 ₪ שדה בוקר
, שרה גוכמן, רותם כהן
 ח בועז ארדה"רו דבי שניידר, אילן שום

  258,921      ₪  209,832                 ₪ באר מילכה
, שרון לוי, יפתח גורני

 ברית פיקוח רי'מאיה צ

  686,851      ₪  341,376                 ₪ טללים
אלי , חייטמןטטיאנה 

 מירן ייעוץ חשבונאי עוזי דלל, לוי

  1,437,550   ₪  299,598                 ₪ מרחב עם
, ארז לוזון, הראל דנוך
 איתי מנור ישעיהו לוין

  440,579      ₪  295,579                 ₪ קדש ברנע

רון -אמיר פלג -יואב קץ
-יובל קיי-מוסקוביץ

 פיקוחברית  חגית גולדנברג

 רביבים
                                  

   ₪ 1,093,685 
 

 ₪  /,38/,560  
, מנשה לוי, צחי רם

 bdo אלחנדרו סינלביץ

  575,969      ₪  468,094                 ₪ רתמים
כהן , עופר יגאל-ברק

 ח פרדין ברגר"רו פוגל קרן, אוריה

 :ותהחלט
 .על פי הטבלה לעיל, י כל ועד וועד"התקציב שהוגש עאת מליאת המועצה מאשרת פה אחד  .5
, מדרשת בן גוריון: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב ועדת הביקורת של הועדים 04

 4רביבים, משאבי שדה, קדש ברנע, רתמים, מרחב עם, באר מילכה, שדה בוקר
 -המועצה עד לל "להעביר למנכ, טללים, אשלים, כמהין: מליאת המועצה מבקשת מהועדים .3

 .את הרכב ועדת הביקורת המוצע על ידו 5843454
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 .בהתאם להמלצת הועדיםהועדים כל מליאת המועצה מאשרת את מינוי רואי החשבון של  .4
 
 
 
 

 
  – אישור כללי משרד הפנים למחיקת חובות ארנונה 44

 :הציג את נושא מחיקת חובות במועצהאליעזר בנסעיד מנהל הארנונה 
ביום ,  /52/02ל משרד הפנים מספר "על פי נוהל מחיקת חובות לרשות המקומית שהתפרסם בחוזר מנכ

 . נדרשת המועצה לאשר כללים למחיקת חובות לרשות המקומית( " הנוהל": להלן) /2./0.2/
 :החלטה

המקומית מליאת המועצה מאשרת ומאמצת את הכללים המנויים בנוהל לעיל בדבר מחיקת חובות לרשות 
 .ל האמור"כפי שבא לביטוי בחוזר מנכ

 
 ע לפולין"הצטרפות גורמי ביטחון למלשחת אוגדת אזח 84

ראש המועצה הבהיר את הבקשה להשתתף במימון יציאתם של חמישה אנשי ביטחון מרמת הנגב 
 .ע במסגרת המסע לפולין"במשלחת החטיבה הדרומית של אוגדת אזח

 788מוצע כי כל אחד מהחברים במשלחת ישתתף בסכום של כאשר ₪  4,788עלות למשתתף היא 
₪. 

 :ההרכב שמוצע לצרפו למשלחת 
 .ש קדש ברנע"רב –עמית ורד  -
 .ניצנה.ב –יוני פלדמן  -
 .ש כמהין"רב –יעקב קצב  -
 סייר שדות  –יעקב קמחי  -
 .מפקד בסיס הפעלה –חן כהן  -

 .ח"אש 58כ השתתפות המועצה "סה
 

בצירוף  ח"אש 02 -את השתתפותה ב מאשרת פה אחדהמועצה מליאת , נערכה הצבעה:  החלטה
 . הקבוצה למשלחת לפולין

 .רזרבה לתקציב – תקציבי מקור

 
 3-420-232' ר מס"ע, בחירת נציגי המועצה בעמותה לפיתוח וקידום התיירות בהר הנגב 94

 
. התיירות בר הנגבקידום ופיתוח , דודתיירות בהר הנגב מטרתה לפעול לעיהעמותה לפיתוח וקידום ה

נדרשת מליאת המועצה למנות ארבעה נציגים כחברי האסיפה  ,לתקנון העמותה 8כקבוע בסעיף 
 .הכללית של העמותה

 

 ;ה כדלהלן "כי נציגי המועצה באסיפה הכללית של העמותה יהיה ה הוצע להחליט
 .ארז ירדני .5
 .אביטל בן שלום .5
 .צביקה טוכטרמן .3
 .ערן ארז .4

 
לתקנון העמותה ועד להחלטה אחרת של האסיפה הכללית בעניין ( א)5לקבוע בסעיף ובהתאם , כמו כן

 .צעים כמשמעותם לעילנציגי המועצה לאסיפה הכללית המו עמותה יהיונציגי הועד המנהל של ה, זה
נציגים אלו יכהנו כנציגי הועד המנהל של העמותה בכפוף לאישורה של הועדה לבדיקת כשירותם ושל 

 .נה מטעם רשות מקומית בגוף מנהל של תאגיד עירונימועמדים לכהו
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נמנעים את חברי  5 -בעד ו 58של  ברב קולותמליאת המועצה מאשרת , נערכה הצבעה החלטה
המליאה מאשרת באותו הרב גם את חברי הועד המנהל של העמותה . האסיפה הכללית של העמותה

 .עד החלטה אחרת בנושא
 
 
 
 

 – הועדה המקומית לתכנון ובנייה ר"מינוי ממלא מקום ליו4 2/
 .הוצג לחברי המליאה כי כאשר שמואל ריפמן נעדר מישיבות הועדה ניתן למלא לו ממלא מקום      
 .בוצע שארז ירדני חבר המליאה יהיה ממלא מקומו בהעדרו      

 
 .הועדה ר"את מינויו של ארז ירדני כממלא מקום ליו פה אחדמליאת המועצה מאשרת : החלטה        

 
 :/302לשנת  4אישור רבעון 4 //

 .5853של שנת   4גזבר המועצה הציג את רבעון 
 .ב"רצ

  – החלטה
 .4את רבעון אחד -מאשרת פהמליאת המועצה 

 

 
 שמואל ריפמן        

 ראש המועצה     חגי רזניק :רשם 


