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פרוטוקול מליאה מס'  ,5102/4מיום  ,//45402/4שהתקיימה בעזוז
משתתפים  :שמואל ריפמן ,צבי אלמוג ,נציה צפריר ,רחל פיטון  ,ענן שיאון ,שוש זילברבוש,
זהבה סיגל ,מיכל וולוקיטה ,דוד פלמ"ח ,ערן ארז ,אליאסף פלמר ,אביטל בנשלום ,ארז ירדני,
רם מוסלי ,מזל לרנר.
התנצלו  :צביקה טוכטרמן ,מרדכי מונין ,שוש זילברבוש ,אלי לופו ,גיל פלורמן ,ליאת חבשוש.
נוכחים  :איריס אפרת – מנכ"ל חברת אורבניקס ,מנהלי מחלקות ,אליעזר בנסעיד ,חגי רזניק.
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סיכום סיור חו"ל של ראש המועצה  +אישור תקציב שותפיות.
אישור פרוטוקול מליאת המועצה 445854
אישור עקרונות שיתוף פעולה עם מועצה מקומית ירוחם.
אישור תב"רים.
אישור תקציב נוסף לשיתוף פעולה עם מצפה רמון
אישור ארנונה חריגה לועד מקומי אשלים.
אישור הסמכת איתי הרלינג לפיקוח.
אישור העברת העסקה של הסייעות הרפואיות לכפר רתמים.
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 4/סיכום סיור חו"ל של ראש המועצה ואישור תקציב לשותפיות
ראש המועצה הציג את הדו"ח המפורט של נסיעתו לארה"ב (הרצ"ב) כמו כן ביקש להביא את תקציב
השותפויות האמור לאישור :
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סוכם :
א .המליאה מברכת את ראש המועצה על תוצאות נסיעתו ומאשרת פה אחד את התקציב המוצע
לנושא השותפיות עם קהילות חו"ל
ב .מליאת המועצה מאשרת את תכנית המשלחות לשנת  5854על פי הפירוט לעיל בהשתתפות
המועצה בסך של כ – )$ 55,858( ₪ 44,522 -מקור תקציבי :רזרבה לתקציב
ג .מאחר והמשלחות לפאלם ספרינג ומורים לדנבר ווגס עדיין בדיונים ,במידה היוחלט על ביטול
 5המשלחות – השתתפות המועצה כמובן לא תועבר.
ד .מליאת המועצה מאשרת שמימון לנסיעתו של רז ארבל (מנהל השותפויות) לארצות הברית
במאי  5854בעלות של כ - $ 4,888 -כ ₪ /5,222 -תבוא מרזרבה לתקציב.
 40אישור פרוטוקול  4102/4מיום 26424402/4

לפני חברי המליאה הובא לאישור פרוטוקול הישיבה הקודמת.
החלטה  :נערכה הצבעה מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

 43אישור הסכם עקרונות לשיתוף פעולה עם המועצה המקומית ירוחם
ראש המועצה ואיריס אפרת מנכ"ל חברת אורבניקס הציגו את הסכם העקרונות לשיתוף פעולה שגובש
מול ראש המועצה המקומית ירוחם – מר' מיכאל ביטון.
הסכם עקרונות זה והמפה המצורפת מהווים חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.
כמו כן הציג ראש המועצה את האתגר שישנו עדיין מול ועדת רזין ואת הבג"ץ שמתנהל במול ועדת
פתאל.
חברי המליאה ברכו על הסכם שיתוף הפעולה על הערכים המוספים שלו וברכו את ראש המועצה על
המנהיגות שגילה במסגרת ההסכם.
סוכם  :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את הסכם העקרונות .זאת בכפוף לאישור מקביל של מליאת
המועצה המקומית ירוחם .כמו כן מגבה המליאה את ראש המועצה והצוות המקצועי להמשיך ולפעול
לפי שיקול דעתם המקצועי בנושא ועדות החקירה השונות והמהלכים המתנהלים.
 44אישור תב"רים
ראש המועצה הציג את התב"רים הבאים :
חדש:
תב"ר :/544

תב"ר :/545

מטרה:
סכום חדש:
סה"כ:

שיפוצי קיץ 02/4
 ₪ 388,888קרן כללית לפי פירוט של אגף חינוך
₪ 388,888

מטרה:

הסדרת מגרשי חנייה במחסני המועצה (בעקבות בניית תחנת

סכום חדש:
סה"כ:

 ₪ 78,888קרן כללית
₪ 78,888

מטרה:
סכום חדש:

עיצוב חזות חצר לימודית  -מרחב צמיחה משאבים
 ₪ 388,888משרד החינוך
 ₪ 558,888אורט – על פני שנים 5851 ,5858 ,5854
₪ 858,888

מטרה:
סכום חדש:

בניית מעון יום במדרשת בן גוריון
 ₪ 5,188,888קרן כללית
 ₪ 388,888העברה מתב"ר 5435
₪ 5,588,888

המשטרה)

תב"ר :/546

סה"כ:
תב"ר :/541

סה"כ:
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תב"ר :/43/

מטרה:
סכום קודם:
הפחתה
סה"כ:

חדר עיון וספריה בבית ספר צין
₪ 5,185,888
 ₪ )-( 388,888העברה לתב"ר 5847
₪ 5,385,888

שינויים:
תב"ר :/446

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

ביצוע עבודות תכנון ופיתוח באזור תעשייה רמת הנגב
₪ 5,788,888
 ₪ 551,858החטיבה להתיישבות
₪ 5,551,858

תב"ר :/3/4

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

מקווה רתמים
₪ 5,574,351
 ₪ 487,455קרן כללית (כסוי הגרעון)
₪ 5,435,585

תב"ר :/525

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

הקמת ביה"ס צין שלב ב'
₪ 8,548,385
 ₪ 55,588משרד החינוך עבור הצטיידות
₪ 8,555,885

תב"ר :/434

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

הרחבת גן בקדש ברנע
₪ 558,888
 ₪ 588,888קרן כללית
₪ 5,878,888

החלטה :נערכה הצבעה –
א .מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את התב"רים הנ"ל לא כולל תב"ר המקווה ברתמים.
ב .התקיימה הצבעה נפרדת לתב"ר מקווה לרתמים ,התוספת אושרה ברוב קולות.
 45אישור תקציב נוסף לשיתוף פעולה עם מצפה רמון4
ראש המועצה הסביר את שיתופי הפעולה המתבצעים עם מצפה רמון ועל מנת להגדילם עד לסוף
השנה יש צורך להוסיף עוד ( ₪ 888,888ל 5-מיליון שכבר אושר) .שיתופי הפעולה הינם בתחומי
התרבות ,הספורט ,נוער ,לימודים בלתי פורמליים ותיירות.
החלטה:
המליאה מאשרת פה אחד להקציב  ₪ 888,888מהרזרבה לתקציב .5854
תוגדל הקצבת המועצה למתנ"ס רמת הנגב בסכום זה מאחר ושיתופי הפעולה מבוצעים דרך המתנ"ס.
 46אישור ארנונה חריגה לועד מקומי אשלים –
ועד מקומי אשלים מבקש את אישור המועצה להגיש בקשה חריגה למשרד הפנים לשנת הכספים
 5858להעלות את תעריפי הארנונה לועד המקומי כדלקמן:
א .מ ₪ 5.5-ל מ"ר מגורים עד  58מ"ר ל.₪ 58.55 -
ב .מ ₪ 8.1 -ל מ"ר מגורים מעל  58מ"ר ל.₪ 8.75 -
החלטה  :נערכה הצבעה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את בקשת ועד מקומי אשלים להגיש את
הבקשה החריגה למשרד הפנים.
 41אישור הסמכת איתי הרלינג לפיקוח
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לאחרונה קלטה המועצה את מר איתי הרלינג ת.ז  833835585כעובד מועצה ומפקח לעניין חוקי
העזר של המועצה ובפרט כמפקח לעניין חוק העזר לרמת הנגב (שמירת איכות הסביבה ,מניעת
מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,התשס"ב.
לצורך אכיפת חוקי העזר של המועצה ובהתאם לקבוע בסעיף  51לפקודת המועצות המקומיות (נוסח
חדש) מחליטה מליאה המועצה לאשר הסמכתו של מר' הרלינג כמפקח המועצה המנויים בכתב
הסכמה שיינתן לו חתום על ידי ראש המועצה ויצורף לפרוטוקול זה.
החלטה :נערכה הצבעה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסמכתו של איתי הרלינג ומסמיכה את
ראש המועצה לחתום לו על כתב הסמכה.
 45אישור העברת העסקה של הסייעות הרפואיות לכפר רתמים
לבקשת אגף קהילה וחינוך ולאחר שיחה עם מזכיר היישוב נבדקה האפשרות להעביר את הסייעות
הרפואיות ביישוב להעסקה ישירה ע"י הועד המקומי.
לאחר בדיקה בנושא נדרש אישור מליאה.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד העברת העסקת הסייעות הרפואיות לכפר רתמים והכל
על פי כל דין וחוו"ד שהתקבלה בנושא.

רשם :חגי רזניק

שמואל ריפמן
ראש המועצה

