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 ו"בניסן תשע' ל1 602/656282  מיום, 6102/42' פרוטוקול מליאה מס

 במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב
 

ארז , שוש זילברבוש, הפטדחיים טוגנ,  רחל ביטון, ראובן פליישר ,שמואל ריפמן:  משתתפים

מוני , אליסף פלמר, צביקה טוכטרמן, זהבה סיגל ,ניצה צפריר, ח"דוד פלמ, שיאוןענן , ירדני

 . ל'מוטי אברג, דניאל קלר, לאה שורק,דוד בן לולו , אלי לופו, מרדכי

 
 .אודי אורנשטיין, אילנה שחף :התנצלו 

 
 . צחי רם, נתנאל כהן, אליעזר בן סעיד, ערן דורון :נוכחים 
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  6רים והחלטות כלכליות"אישור תב 06

 רענון רכב ביטחון בכמהין  (חדש)  :מטרה :/7/6ר "תב
 משרד הביטחון₪     135,000   :סכום  

 המועצה קרנות₪       50,000     
 מכירת רכב קיים₪       35,000     
 השתתפות ועד מקומי כמהין₪       10,000     

 ₪  230,000   :כ"סה  
 

 שיפוץ אולם ספורט במשאבי שדה  (חדש)  :מטרה :/8/6ר "תב
 הספורטמשרד ₪     121,758   :סכום  

 ועד מקומי משאבי שדה₪       30,000     
 ₪  151,758   :כ"סה  

 י המועצה"ביצוע ע. השיפוץ נדרש לשם תיקוני בטיחות לשם קבלת רשיון עסק
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 עות לחוות בודדים"הסדרת תב  (חדש)  :מטרה :1/6/ר "תב
 י "רמ₪    1,989,500   :סכום  

 בעלי חוות 21א מ "של כ₪  00,215.08השתתפות של ₪       928,525     
 ₪  2,703,750   :כ"סה  
 

 החלפת גגות אסבסט במוסדות חינוך בטללים ומשאבי שדה  (חדש)  :מטרה :20/6ר "תב
 קרנות המועצה₪     105,000   :סכום  
 

 גן שעשועים והצללה במחנה טלי  (חדש)  :מטרה :0/6/ר "תב
 קרנות המועצה₪     300,000   :סכום  
 
 

 י שדההשתתפות המועצה בפיתוח תשתיות לשכונת בנים במשאב  (חדש)  :מטרה :0/60ר "תב
 קרנות המועצה₪     750,000   :סכום  

      
 ל"רים הנ"מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב: החלטה

 
 הקמת חנייה במרכז היישוב קדש ברנע  (חדש)  :מטרה :00/6ר "תב

 החקלאותמשרד ₪     005,032   :סכום  
 ***קרנות המועצה ₪       200,000     
 ועדים מקומיים פתחת ניצנה     ₪  100,000     

  ₪  705,032   :כ"סה  
 .1נגד הדחייה , בעד דחייה 17 הצביעו –  1/23 ר"הדיון בתברים  "התבאת מליאת המועצה מאשרת  : החלטה

 .1/23ר "אושר תב, מישובי הפתחה₪  25,000לאחר טיפול של אלון צדוק בהקצאת 
 

 : החלטות כספיות
 :של אשליםהגדלת תקציב מוניציפאלי 

רזרבה : מקור. ₪  42,222סך הכל   –( מגרש כדורסל, תעלה בכביש, עמוד חשמל) תיקון ליקוי בטיחות 6א
 לתקציב

 .מותנה בשינוי תקציבי של הועד והעברת צילום חשבונות התיקונים
 02/6רזרבה לתקציב : מקור - ₪ 02,222/סך הכל : שיפוץ אשקוביות לקליטה .ב

 .הועד והעברת צילום חשבונות התיקוניםמותנה בשינוי תקציבי של 
 02/6רזרבה לתקציב : מקור -  ₪ 42,222 -מאושר: לאשלים 42מענק לחגיגות  .ג

 .מותנה בשינוי תקציבי והגשת פירוט עלות החגיגות
 

 .הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תקציב מוניציפאלי של אשלים על פי מרכיביו השונים הרשומים לעיל: החלטה
 

 :רתמים ובאר מילכהוניציפאלי של הגדלת תקציב מ
לשם הקמת ₪   00,222/סך הכל   –  JNF UK -הישוב קיבל הקצבה מ פינת חי מגרש קט רגל ברתמים 6א

אי לכך  –של עלות הפרויקטים  50%תהווה  JNF UKההקצבה מותנת בכך שהשתתפות . ל"הפרויקטים הנ
 6י הועד המקומי"ביצוע ע – לתקציברזרבה : מקור(  ₪ 123,000)הנוספים  50% -המועצה תשתתף ב

 .מותנה בשינוי תקציבי של הועד והעברת צילום חשבונות התיקונים
לשם הקמת ₪   44,222סך הכל   –  JNF UK -הישוב קיבל הקצבה מ שיפוץ מבנה קהילה בבאר מילכה 6ב

אי לכך  –של עלות הפרויקטים  50%תהווה  JNF UKההקצבה מותנת בכך שהשתתפות . ל"הפרויקט הנ
 6י הועד המקומי"ביצוע ע – רזרבה לתקציב: מקור(  ₪ 00,000)הנוספים  50% -המועצה תשתתף ב

 .מותנה בשינוי תקציבי של הועד והעברת צילום חשבונות התיקונים
 

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תקציביהם  המוניציפאלי של רתמים ובאר מילכה על פי מרכיביו השונים : החלטה
 .ילהרשומים לע

 
 

 :02/6יתרת רזרבה לתקציב 
 

 ₪  1,500,000      /36561-יתרה נכונה ב
  ₪    000377,     ניצול במליאה זו על פי הרשום לעיל

 ₪  1,123,000     יתרה חדשה לאחר אישור מליאה
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 :רים בטיפול"תב

 :המועצה תשתתף ברכישת קרוונים לקליטה בישובים 
 .בסכום דומה של הסוכנותבניצנה מותנה ₪ מיליון  2.5 .א
 בטללים₪ מיליון  1.8 .ב
 בכמהין₪ מיליון  1.8 .ג

לקיחת ההלוואה דורש אישור 6 מאחד הבנקים₪ מיליון  5לשם כך המועצה מתכוונת לקחת הלוואה של 
 6מליאה ובהמשך אישור משרד הפנים

המועצה ינהל גזבר , מאחר ואישור משרד הפנים יתקבל רק לאחר אישור מליאה ופירוט תנאי ההלוואה
 6משא ומתן עם בנקים שונים ויביא לאישור המליאה ההצעה הטובה ביותר

 

נציגת קיבוץ  -לאה שורק, נציג קיבוץ רביבים -טייןשאודי אורנ :אישור חברי מליאה חדשים 06

, נציגת מדרשת בן גוריון -אילנה שחף, נציג מדרשת בן גוריון -ראובן פליישר , משאבי שדה

  .נציג אשלים -דניאל קלר,  ג מדרשת בן גוריוןנצי -יל'מוטי אברג

  .את חברי המליאה החדשיםמאשרת פה אחד   מליאת המועצה: החלטה

 

 : 046206/6רכב מתאריך ועדת ל ואישור פרוטוק 46

אשר מהווה חלק בלתי  הרכבועדת את פרוטוקול  מאשרת פה אחדמליאה המועצה : החלטה

  .נפרד מפרוטוקול זה

 6 אישור הוספת חברי מליאה  לועדת מכרזים 56

לועדת  יל ולאה שורק'מוטי אברגאת  להוסיףאחד  מאשרת פה  מליאת המועצה: החלטה

  .המכרזים

 

 6מי רמת הנגבערן דורון לנציגות רמת הנגב בדירקטוריון , ל המועצה"אישור מינוי מנכ 66

לנציג רמת הנגב בדירקטוריון   מינוי ערן דורוןאת  מאשרת פה אחדמליאה המועצה : החלטה

 . מי רמת הנגב

 

  6לועדת משנה לתכנון ובניהאישור הוספת חברי מליאה   76

לועדת משנה  יל 'אודי אורנשטיין ומוטי אברגמאשרת פה אחד   מליאת המועצה: החלטה

 .לתכנון ובניה

 . בדיקה וסקר במתקני ספורט  וסקר אסבסט במוסדות חינוך   אושרה   .8

 

 

 

 ,בברכה                                                                                    
 
 

 שמואל ריפמן                                                                                 
 ראש המועצה                                                                                 

 

        ערן דורון : רשם
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