ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,5/2015מיום 03.5.2015
במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב
משתתפים  :שמואל ריפמן ,רם מוסלי ,מיכל וולוקיטה  ,מרדכי מונין ,ענן שיאון ,דוד בנלולו,
רחל ביטון ,ליאת חבשוש ,דוד פלמ"ח ,אביטל בן שלום ,שוש זילברבוש ,תומר פריאל ,זהבה
סיגל ,רועי מולגן.
התנצלו  :ניצה צפריר כהן ,צביקה טוכטרמן ,ארז ירדני ,מזי לרנר ,אלי לופו.
נוכחים  :חגי רזניק ,אליעזר בן סעיד.
סדר יום:
.1
.2
.3
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דו"ח ראש המועצה.
אישור פרוטוקול מליאה 4/2015
המשך תהליך הסדרת ההתיישבות הבדואית בהר הנגב .משתתף  :אדר' דר' אריאל מריות.
אישור תב"רים והחלטות כספיות.
מינוי מאיה צ'רי כנציגה בעמותת "הר הנגב".
הסדר בדבר כניסת תושבי המועצה האזורית לחופי הים במועצת "חוף אשקלון".
אישור בקשה חריגה למשה"פ – הוספת סיווג.
הסמכת פקח מועצתי לבקשת ועד המדרשה

 .1דו"ח ראש המועצה.
 ראש המועצה סקר את חיזוק הקשר עם התפוצות  :ביקור משפחת דיוויס ,הצבת אבן פינהלהקמת בית ספר "למשתלמים" וביקורים צפויים נוספים.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס' :4/2015
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה  4/2015לאישור חברי המליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את הפרוטוקול האמור.
 .3המשך הסדרת ההתיישבות הבדואית בהר הנגב
ראש המועצה הציג את התהליך לאחר שיתוף הציבור כפי שמקודם על ידו ועל ידי מטה המועצה.
לצורך הנושא נרתמה חברת הייעוץ "פילת" וכן דר' אדר' אריאל מריות.
התהליך יכלול בשלב זה :
 .1הקמת צוות היגוי של כלל הגורמים  :פנים וחוץ.
 .2מיפוי המצב הקיים.
 .3שיתוף התושבים הבדואים והיהודים.
 .4גיבוש מתווה סטאטוטורי ותכנוני וגיבוש תסקירים מתאימים.
 .5ליווי קבוצות עבודה נושאיות  :חינוך ,רווחה ,תכנון וכו'...
 .6גיבוש אומדנים ועלות – בהקשר הפנים מועצתי והעלות הנדרשת להקמה.
 .7גיבוש הצעת מחליטים לממשלה.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד סכום של  100אלש"ח לקידום השלב הראשון עד
החלטת הממשלה .כמו כן ברכו חברי המליאה על המהלך.
מקור מימון :רזרבה לתקציב
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 .4אישור תב"רים והחלטות כספיות –

א .תב"רים
תב"ר :1587
סכום:

מטרה:

שיפוץ המועדון המועשר ברביבים
 ₪ 300,000ביטוח לאומי
 ₪ 80,000רביבים
 ₪ 80,000קרן לעבודות פיתוח
₪ 460,000

מטרה:
סכום:

רכישת  6מבנים יבילים לקליטה ברתמים
 ₪ 848,549( ₪ 1,000,000קרן כללית ₪ 129,233 +קרן לעבודות
פיתוח ב' ₪ 22,218 +קרן לעבודות פיתוח)
₪ 1,000,000

סה"כ:
תב"ר :1588
סה"כ:

תכנון והקמת מעון יום באשלים
קרן לעבודות פיתוח ב' –(כולל תשתיות והצטיידות)
₪ 2,575,000
₪ 2,575,000

תב"ר  :1590מטרה:
סכום:
סה"כ
תב"ר :1589
סכום:
סה"כ:

מטרה:

סככת צל למתקן משחקים בטללים
 ₪ 50,000קרן לעבודות פיתוח ב'
₪ 50,000

תב"ר :1579

מטרה:

שיפוץ בריכת שחייה ברתמים
 ₪ 500,000משרד השיכון
 ₪ 450,000קרנות המועצה
₪ 950,000
 ₪ 265,000קרן לעבודות פיתוח ב'
₪ 1,215,000

סכום קודם:

סכום ההגדלה:

סה"כ:
תב"ר :1508

סכום קודם:

סה"כ:
תב"ר :1585
סכום קודם:
סכום ההגדלה

תב"ר :1535
סכום קודם:
סכום ההגדלה

מטרה:

סכום ההגדלה:
סכום ההקטנה:
מטרה:

סכום ההגדלה:
סה"כ
מטרה:

סכום ההגדלה:
סכום ההגדלה:

סה"כ:

הקמת ביה"ס צין שלב ב'
 ₪ 261,800מפעל הפיס
 ₪ 3,428,559משרד החינוך
 ₪ 2,500,000קרנות המועצה
₪ 6,190,359
משרד החינוך (תוספות גמר פרוייקט)
₪ 534,457
 ₪ )-( 410,000העברה לתב"ר  1535ביה"ס ממלכתי דתי
₪6,314,816
הקמת ביה"ס ממלכתי דתי  -זמני
 ₪ 1,000,000קרנות המועצה
₪ 1,000,000
 ₪ 240,000קרן לעבודות פיתוח ב'
– עבור הצטיידות וריהוט אשר
 ₪ 384,550קרן לעב' פיתוח ב'
בחלקו ישמש את ב"ס קבוע.
₪ 1,624,550
הקמת ביה"ס ממלכתי דתי
 ₪ 5,500,000קרנות המועצה
₪ 5,500,000
 ₪ 6,058,384השתתפות משרד החינוך
1508
 ₪ 410,000העברה מתב"ר
 ₪1,835,450קרן לעבודות פיתוח ב'
( ₪ 13,803,834עם סיום הפרוייקט וקבלת טופס  : 4משרד החינוך יקצה
 970אש"ח)

סכום נוסף של כ-
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תב"ר :1577

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:

סה"כ:
תב"ר :1396

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

ראש המועצה
תשתיות ל –  7בתי אגודה בטללים
 ₪ 357,000משרד הבינוי והשיכון  -לתשתיות
₪ 357,000
 ₪ 1,190,000הלוואה ממשרד נגב גליל( -רצ"ב חוזה מול נגב/גליל וחוזה
מועצה/טללים)
₪ 1,547,000
החלפת גגות אסבסט ברכז אזורי
 ₪ 305,000קרנות הרשות
₪ 305,000
 ₪ 81,427שירותי בריאות כללית (התקבלה השתתפות קופ"ח)
₪ 386,427

החלטה:מליאה המועצה מאשרת ברב קולות ,שני נמנעים ומתנגד אחד את התב"רים הנ"ל.
ב .שינוי ו/או סגירת תב"רים שהסתיימו או עומדים להסתיים:
גזבר המועצה מוסר שיש לסגור תב"רים שהעבודות כבר הסתיימו ויש בהם יתרה כלשהיא או להקטין
תקציב של תב"רים אחרים שעומדים לפני סיום אבל כל פעולות הרישום עדיין לא הסתיימו .יתרות אלה
בסך של  ₪ 484,406יוחזרו מקרנות המועצה שמהן אושר התקציב כולו או בחלקו.
תבר
1541
1578
1236
1431
1560
1429
1567
1460
1426
1481

שם תבר
תכנון מתחם המועצה
רכישת משאית אשפה
פיתוח שבילי אופניים ברמת הנגב
חדר עיון וספריה בבית ספר צין
תאורה זמנית ביישובים אשלים וטללים
שיקום תשתיות במשאבי שדה
החלפת גגות אסבסט במוסדות חינוך
הסבת ח"א לאולם בטללים
הסדרת כביש גישה לאיילים
סימון כבישים והתקני בטיחות 2012

יתרה
18,500
125,510
50,000
75,463
75,000
29,500
58,376
6,593
6,306
6,247

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

₪
שיפוץ בריכת שחייה ותכנון תשתיות אשקוביות אשלים 5,192
1285
₪
5,000
1566
רכישת רכב ביטחון לקדש ברנע
₪
4,675
1396
החלפת גגות אסבסט ברכז אזורי
₪
4,310
1488
פיתוח שכונה צפונית באשלים
₪
4,052
1537
תכנון מעונות במדרשה
₪
2,970
1174
בניית בתים באשלים 2006
₪
2,881
1456
שיפוץ בריכת שחיה ברביבים
₪
2,270
1550
גנרטור לשע"ח בבאר מילכה
₪
1,561
1458
הסדרת מגרשי חניה בקדש ברנע
₪
484,406
סה"כ
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הקטנת תקציב התב"רים הנ"ל והחזרת העודפים לקרנות
המועצה.
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ג .החלטות כספיות בתקציב הרגיל
 .1הגדלת השתתפות המועצה בתקציב ועד מקומים מרחב עם:
במליאה מיום  01.03.15אושרה בקשת מרחב עם להגדלת השתתפות המועצה בתקציב הועד לשנת
בסך של  ₪ 250,000בגין תשתיות ל 7 -קרווילות לסטודנטים .המליאה מתבקשת לאשר תוספת של
 ₪ 50,000עבור הפרוייקט.
מקור מימון :רזרבה לתקציב

2015

 .2השתתפות ברכישת רכב ביטחון למרחב עם

המליאה מתבקשת לאשר השתתפות במימון רכישת רכב ביטחון .גובה ההשתתפות ₪ 40,000 :
מותנה בהשתתפות הישוב ב ₪ 50,000-נוספים ובהתחייבות לתחזוקה מלאה של הרכב ע"י הישוב.
מקור מימון :קרן רכב

 .3דמי כניסה לתושבי רמת הנגב לחופי ים ניצנים וזיקים:

המליאה מתבקשת לאשר השתתפות במימון הנ"ל לקיץ  .2015גובה ההשתתפות ( ₪ 50,000 :לפני מע"מ).
מקור מימון :רזרבה לתקציב
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את  3ההצעות הנ"ל

ד .אישור שינוי תקציב ועד מקומי רביבים לשנת :2015

בעקבות החלטת המליאה  3/2015מיום מ 1/3/15סעיף  ,6ועד מקומי רביבים הגיש תקציב מעודכן
לשנת  .2015היקף התקציב .₪ 1,890,094 :
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שינוי תקציב ועד מקומי רביבים
 .5מינוי מאיה צ'רי כדירקטורית בעמותת תיירות הר הנגב
כפי שביקשו חלק מחברי המליאה מוצע למנות את מאיה צ'רי כנציגה מפיתחת ניצנה בדירקטוריון
העמות לתיירות הר הנגב.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את המינוי האמור ,חגי יפעל לשילובה בעמותה.

 .6הסדרת הכניסה של תושבי רמת הנגב לחופי מועצה אזורית "חוף אשקלון"

ראש המועצה מסר שיזם התקשרות עם מועצה אזורית חוף אשקלון.
על בסיס זה ובתיווך המועצה תשלם המועצה סכום של  50אלש"ח לפני מע"מ לחברה
המפעילה את החופים.
כמו כן ינפיקו ראשי המועצה כרטיס כניסה לכל עונת הרחצה לחופים "זיקים" ו"-ניצנים".
הכניסה תתאפשר בצמוד להצגת נספח תעודת זהות התומך ברשימת היישובים.
חברי המליאה בחנו כרטיס לדוגמה והוצג להם סיכום הדברים.
ראש המועצה הסביר את החשיבות לחיזוק החופים לאחר המבצע האחרון ומתוך כוונה
להטיב עם תושבי המועצה ברמת הנגב.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד הנפקת הכרטיסים בתמורה לסכום של 50
אל"שח לפני מע"מ למול החברה המפעילה וזאת לפי המזכר שנכתב בין הרשויות .ומברכת
על היוזמה.
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 .9אישור בקשה חריגה למשה"פ – הוספת סיווג.
ב 1/6/2014 -במליאה מספר  6/2014הוחלט להגיש מקשה חריגה להוספת סיווג חדש לצו המיסים "מבנים
המשמשים ללול" .מספר סעיף בצו 3.11 :תעריף ₪ 1.5 :למ"ר.
הבקשה הוגשה למשרד הפנים כדין ובמועדים הקבועים בחוק.
ב 14/1/2015 -קיבלנו מכתב ממנהל המינהל לשלטון מקומי בזו הלשון:

בקשתכם לאישור חריג בארנונה לשנת  – 2015רמת נגב
הנדון:
אבקש לעדכנכם ,כי עד לתאריך  15/12/14לא התקבלה החלטה בבקשתכם כקבוע בהוראות הדין.
לפיכך ,לא יהיה ניתן להמשיך את הטיפול בבקשתכם.
לידיעתכם.
למרות שנשלח מכתב ע"י היועץ המשפטי של המועצה אשר ביקש הסברים ,לא הצלחנו לקבל תשובת משרד
הפנים על הסיבות לאי קבלת החלטה עד היום.
לאחר התייעצות מוצע לחדש את בקשתנו לאישור חריג לשנת  2016ולהוסיף סיווג לצו הארנונה בגין
"מבנים המשמשים ללול" לפי תעריך של  ₪ 1.5למ"ר.
החלטה :מליאת המועצה ברוב של  7בעד 4 ,נגד ו 1-נמנע הגשת בקשה להוספת סיווג לצו הארנונה של
המועצה "מבנים המשמשים ללול" לפי  ₪ 1.5למ"ר.

 .01הסמכת פקח מועצתי לבקשת ועד המדרשה –
ראש המועצה הציג את הבקשה של ועד מדרשת בן גוריון להסמכת מפקח עובד מועצה לצורך
אכיפת כל חוקי העזר של המועצה בתחום היישוב מדרשת בן-גוריון ,זאת בסמכויות אשר
יאפשרו לו לבצע את תפקידו וזאת עפ"י סעיף  26לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] ,
עפ"י סעיף (63ג) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח ,1958 -עפ"י סעיפים 222
ו 228-לחוק סדר הדין הפלילי( ,נוסח משולב) ,התשמ"ב 1982 -עפ"י חוק הצגת תעודת זהות
והצגתה ,התשמ"ג ,1982 -ועפ"י החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,תשע"א.2011-
להלן פרטי המפקח שנבחר במכרז כדין :
שם מלא :חיים יוסף יקובוביץ'
מספר ת.ז053614053 .

עלותו תיזקף ע"ח ועד מדרשת בן גוריון לבקשתם ,הפקח יועסק על ידי המועצה ותתבצע
התחשבנות כספית.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת ברב קולות את ההסמכה האמורה .בעד  10קולות ,נגד  1קול.

רשם :חגי רזניק

שמואל ריפמן
ראש המועצה
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