ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,23102/6מיום  123624602/6כ"א אדר א' התשע"ו
במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב
משתתפים  :שמואל ריפמן ,ראובן פליישר ,רחל ביטון ,חיים טוגנהפט ,שוש זילברבוש ,ארז
ירדני ,ענן שיאון ,דוד פלמ"ח ,ניצה צפריר ,חיים טוגנהפט ,צביקה טוכטרמן ,אליסף פלמר,
מוני מרדכי ,אלי לופו ,דוד בן לולו ,לאה שורק ,אודי אורנשטיין .
התנצלו  :זהבה סיגל ,רועי מולגן ,עמיחי הס.
נוכחים  :ערן דורון ,אליעזר בן סעיד,
סדר יום
להלן הנושאים:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס  26201/מתאריך .01.03.1/
 .2אישור תב"רים והחלטות כלכליות.
 .3אישור תקציב  201/של הועדים אשלים וטללים
 .4האצלת סמכויות אכיפה לפקח כפר רתמים.
 .5ערבות למסגרת אשראי למו"פ.
 ./אישור תוספת  2להסכם מול משרד הביטחון – מי רמת נגב
לאחר המליאה תתקיים האסיפה השנתית של העמותה למען התושב והקהילה.
דיון:
 6/אישור פרוטוקול מליאה מספר  20102/6מתאריך 2/1231/6
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה  026201/לאישור חברי המליאה.
החלטה :הפרוטוקול מאושר פה אחד.
 60אישור תב"רים והחלטות כלכליות
תב"ר :/6/4

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תוכנית דרך הבשמים וארץ המכתשים
 ₪ 145,541רשות מקרקעי ישראל
₪ 145,541

תב"ר :/6/5

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

הכנת תכנית מתאר כוללנית לשטחים פתוחים בשטחי המועצה
 ₪ 400,000רשות מקרקעי ישראל
₪ 400,000

תב"ר :/6/6

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

הקמת שלב ב' של בית ספר ממלכתי דתי
 ₪ 4,402,5/0מפעל הפיס דרך משרד החינוך
₪ 4,402,5/0
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מטרה( :שינוי)
סכום:

הקמת אולם ספורט משולב במדרשה
 ₪ 08,,888,3טוטו וינר
 ₪ 083848333משרד השיכון
 ₪ 080338333קרנות המועצה
 ₪ 6438441תרומה מפדרציית לאס וגאס
 ₪ 1088333מפעל הפיס
( ₪ 483188301כבר אושר ע"י המליאה)
 ₪ 1,331,354מפעל הפיס
₪ 10,36/,404

תב"ר :/444

תב"ר :/6/3

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

נגישות אקוסטית להנגשת כיתת גן בביהס צין
 ₪ 038333משרד החינוך
( ₪ 038333כבר אושר ע"י המליאה)
 ₪ 10,000קרן כללית
₪ 40,000

תב"ר :/555

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

הנגשה אקוסטית לכיתה במשאבים
 ₪ 30,000משרד החינוך
( ₪ 30,000כבר אושר ע"י המליאה)
 ₪ 10,000קרן כללית
₪ 40,000

סה"כ:
הגדלה:
סה"כ:

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את התב"רים הנ"ל פה אחד6
תב"ר :/556

מטרה( :שינוי)
סכום:
סה"כ:
הגדלה:

הקמת מקווה בפתחת ניצנה
 ₪ 4,48001משרד הדתות
( ₪ 4,48001כבר אושר ע"י המליאה
 ₪ 300,000הסוכנות היהודית
 ₪ 200,000קרן כללית
 ₪ 100,000יישובי הפתחה (כמהין ,באר

מלכה
קדש,עזוז,ניצנה20-
אש"ח כ"א)
₪ 1,544,32/

סה"כ:

החלטה:
ברוב של  8נגד / ,בעד ו 4-נמנעים ,מליאת המועצה אינה מאשרת את התב"ר הנ"ל "הקמת מקווה
בפתחת ניצנה"6

יתרת קרנות וטיפול בתב"רים לידיעה בלבד
כרטיס

שם כרטיס

יתרה ליום
006236/6

שימוש במליאה
הנוכחית

יתרה לאחר מליאה
מיום 236246/6
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550000140
550000170

קרן לעבודות פיתוח ב'
(היטלים מממ"י)
קרן לעבודות פיתוח
(עודפי תקציב רגיל)
קרן כללית

550000280
יתרת קרנות

₪
614,341
₪
1,663,000
₪
3,270,425
₪
5,547,766

-

₪

-

₪

₪
220,000
₪
202,200

₪
614,341
₪
1,663,000
₪
3,050,425
₪
5,304,766

תב"רים בטיפול שעדיין לא מובאים לאישור:
א .התקבלה התחייבות של רמ"י ע"ס  ₪ 1,646,500להסדרת תב"עות לחוות בודדים .ממתינים לאומדן
עלויות של אגף ההנדסה.
ב .התקבלה התחייבות של משרד החקלאות ע"ס  ₪ 445,032בגין חנייה במרכז היישוב קדש ברנע.
ממתינים לאומדן עלות הפרוייקט של אגף ההנדסה.ההקצבה מותנת במימון עצמי של ₪ 300,000
נוספים.
ג .התקבלה התחייבות של תנועת אור ע"ס  ₪ 445,032להשלמת בנייה וריהוט וציוד של מרכז קהילתי
מרחב עם .לאותה מטרה קיימת התחייבות של משרד השיכון ע"ב  .₪ /00,000הנושא בבירור על
מהות העלויות הנוספות ואומדן מפורט של עבודות בנייה ורכישת ריהוט וציוד.
ד .התקבלה התחייבות של משרד הספורט ע"ס  ₪ 121,554לשיפוץ אולם ספורט במשאבי שדה.
ממתינים לאומדן עלות השיפוץ המתוכנן.
ה .התקבלה התחייבות משרד הביטחון ע"ס  ₪ 135,000להחלפת רכב ביטחון לכמהין .על פי בקשתו
של הקב"ט עלות הרכב המבוקש  . ₪ 225,000ההפרש ימומן ע"י  ₪ 50,000מועצה ₪ 45,000 +
כמהין (השתתפות+מכירת הרכב הישן).

 63אישור תקציבי ועדים מקומיים
ועד
מקומי

השתתפות המועצה
ע"פ הקריטריונים

אשלים

₪ 525,40/

טללים

448,141

₪

סה"כ תקציב הועד

סטטוס

ועדת ביקורת

שם רואה חשבון

₪ /,/55,263

תקין

אורין נוימן ,דנה לרנר,
אלעד עתל

איתי מנור

₪592,041

תקין

בועז פינקלשטיין  -יו"ר,
לוליק מזרחי ,אלכס גל

ניסים אביש

 64האצלת סמכויות לפקח כפר רתמים6
כפר רתמים מבקש למנות פקח לאכיפת חוקי עזר בתחום הניקיון ,כלבים משוטטים.
החלטה :מליאת המועצה אישרה פה אחד  ,מינוי אברומי דויטש לפקח מוניציפאלי בכפר
רתמים.
 65ערבות למסגרת אשראי למו"פ:
אנו מתבקשים לחדש את הערבות למסגרת אשראי שיש לחברה הכלכלית מו"פ בסך של
 300אש"ח בבנק אוצר החייל באר שבע ,זאת על פי הנוהל הקיים שהרשויות ערבות
למסגרות אלה עבור התאגידים העירוניים שלהן.
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החלטה :מליאת המועצה אישרה פה אחד  ,ערבות למסגרת אשראי למו"פ רמת הנגב.
 66אישור תוספת  0להסכם מול משרד הביטחון – מי רמת נגב
דברי הסבר
על רקע ההחלטה להקים את עיר הבהד"ים בצומת הנגב ,נחתם בשנת  2011הסכם בין המועצה
האזורית רמת נגב לבין משרד הביטחון במסגרתו הוקם מערך סניקה ,הולכה וטיהור שפכים באגן
משאבים ,שפכי האגן מטוהרים מזה כשנה וחצי במכון הטיהור משאבים.
בשנה האחרונה חובר למערכת גם מחנה ביסל"ח (תוספת לתכנון המקורי) ,זאת במסגרת תוספת
מס'  1להסכם המקורי – תוספת אשר אושרה על ידי מליאת המועצה.
חיבור מחנה ביסל"ח למערכת הביא להגדלה מבורכת של כמות השפכים המוזרמת למט"ש .יחד עם
זאת ,בחודשים האחרונים נוצרה בעיה של הצטברות מגבונים במערכת ההולכה מהמחנה .הצטברות
זו גורמת נזק למערכת ויוצרת עלויות נוספות בשל הפעלה מתמשכת של שירותי ביובית.
על מנת לפתור את הבעיה שנוצרה סוכם כי חברת מי רמת הנגב תתקין ,על חשבון משרד הביטחון,
מסנן אנכי אשר יביא לפתרון הבעיה .מי רמת הנגב תתחזק את המסנן לתקופה של שנה אחת ,זאת
בעבור תשלום נוסף של משרד הביטחון.
עיקרי הנספח
לדרישתה של רמת הנגב ,התקנתו של המסנן האנכי עוגן במסגרת תוספת שניה להסכם המקורי.
דרישתה של רמת הנגב נובעת מהרצון לשמור על התנאים עליהם הוסכם בהתקשרות הראשונית.
כמו כן ,לא נמצא הטעם לחתום על הסכם נפרד כשמדובר על נדבך נוסף לפרויקט קיים .להלן עיקרי
תוספת מס'  2להסכם המקורי.
 .1המועצה ,באמצעות מי רמת הנגב ,תבצע את התקנת המסנן .משרד הביטחון יממן את כל
הכרוך בעבודות ובכלל זאת תשלום  5%תקורה למי רמת הנגב (בדומה להסכם המקורי);
עלות העבודה כ 304,55/-ש"ח
 .2המשרד ידאג ,על חשבונו ,לחיבורי מים וחשמל זמינים טובת פעילותו השוטפת של המסנן
(המשרד יישא גם בעלויות השוטפות);
 .3מי רמת הנגב תפעיל ותתחזק את המסנן למשך שנת ההפעלה הראשונה תמורת תשלום
קבוע ומוסכם מראש ,אלא אם יסוכם אחרת במהלך שנת ההפעלה הראשונה ,בתום השנה
יועבר המסנן לאחריותו של המשרד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התוספת השנייה להסכם המקורי –התקנת
מסנן אנכי במחנה ביסל"ח בהתאם לדברי ההסבר הנ"ל6
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בברכה,
שמואל ריפמן
ראש המועצה

רשם :ערן דורון
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