ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,25102/6מיום  125626602/6כ"ט באייר תשע"ו – יום ירושלים !!!
במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב
משתתפים  :שמואל ריפמן ,רחל ביטון ,אודי אורנשטיין ,שאול עשת ,חיים טוגנדהפט ,שוש זילברבוש,
ארז ירדני ,ענן שיאון ,דוד פלמ"ח ,ניצה צפריר ,צביקה טוכטרמן ,אליסף פלמר ,מוני מרדכי ,אלי לופו ,דוד
בן לולו ,לאה שורק ,דניאל קלר ,מוטי אברג'ל.
התנצלו  :אילנה שחף ,ראובן פליישר,
נוכחים  :ערן דורון ,אליעזר בן סעיד ,נתנאל כהן ,צחי רם רו"ח דוד שטרק.
סדר יום
להלן הנושאים:
.1

דו"ח ראש המועצה.

.2

אישור פרוטוקול מליאה מס  46201/מתאריך .08.05.1/

.3

אישור הסכם בין המועצה לכפר רתמים לפיתוח תשתיות לשכונת בנה ביתך ברתמים.

.4

אישור תב"רים והחלטות כלכליות.

.5

אישור צו המיסים לשנת .2012

./

אישור שינוי בתנאים לרישוי עסקים לפינוי פסולת עסקית.

.2

מינוי לאה שורק לדירקטורית לעמותת התיירות.

.8

אישור מבקר פנים רו"ח דוד שטרק.

.9

אישור דוחות כספיים של וועדים מקומיים :קדש ברנע ,כמהין ,רביבים ,משאבי שדה ,שדה בוקר.

דיון:
 .1לבקשת דוד בן לולו לקבל עדכון על נווה מדבר במסגרת האסיפה הכללית של החברה הכלכלית ,יזומנו
עוזי חבשוש ,מנכ"ל החכ"ל ועו"ד אודי גנס.

 60אישור פרוטוקול מליאה מספר  24102/6מתאריך 281251/6
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה  046201/לאישור חברי המליאה.
החלטה :הפרוטוקול מאושר פה אחד.

 63אישור הסכם בין המועצה לבין כפר רתמים לפיתוח תשתיות של  55מגרשים לבנה ביתך6
החלטה :הסכם הפיתוח אושר פה אחד 6
אליאסף פלמר – רוצה לציין שזו החלטה היסטורית לקידום ההתיישבות באזור .מברך את המועצה על
ההחלטה ומאחל שהשלמת  104היחידות תבוצע בהקדם.
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 64אישור תב"רים והחלטות כלכליות –
רכש עגלת אר"ן
מטרה( :חדש)
תב"ר :/604
 ₪ 50,000משרד הביטחון
סכום:
₪ 50,000
סה"כ:
תב"ר :/605

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

רכש גנרטור לגיבוי גדר אינדיקטיבית
 ₪ 50,000משרד הביטחון
₪ 50,000

תב"ר :/606

מטרה( :חדש)
סכום:

הצטיידות לבית ספר ממלכתי דתי
 ₪ 1,109,000קרן כללית
 ₪ 142,000משרד החינוך
₪ 1,25/,000

תב"ר :/601

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

שיפוצי קיץ במוסדות חינוך תשע"ז
קרן כללית
₪ 290,000
₪ 290,000

תב"ר :/608

מטרה( :חדש)
סכום:

מ6מ6ד בשכונה בקיבוץ שדה בוקר
 ₪ 350,000קרן כללית
 ₪ 150,000ועד מקומי שדה בוקר
₪ 500,000

תב"ר :/605

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

העברת מבנים לצרכי בנייה רתמים
 ₪ 300,000קרן כללית
₪ 300,000

תב"ר :/514

מטרה( :שינוי)

תשתיות ל  55 -יח"ד ברתמים

סה"כ:

סה"כ:

סה"כ:
תב"ר :/626

סכום:
סה"כ:

הגדלה:

מטרה( :שינוי)

סכום:
סה"כ:

הגדלה:

תב"ר :/552

מטרה( :שינוי )

סכום:
סה"כ

הגדלה

 ₪ 1,404,000משרד השיכון
₪ 1,404,000
₪ 8,322,800
מעון תלת כיתתי במרחב עם

 ₪3,000,000משרד הכלכלה
₪ 3,000,000

 ₪ 150,000קרנות המועצה
₪ 1,000,000
₪ 4,150,000

ק.ק.ל – .החוזה עדיין לא נחתם על קקל

תכנון והקמת מעון יום באשלים

₪ 22,118
2,525,000
₪ 2,/52,118

תב"ר :/584

סכום:

תרומה
קרנות המועצה

₪ 845,000

תרומה של  $225,000שעדיין לא
התקבלה

₪ 215,000
₪ 4,212,118

סה"כ:
מטרה( :שינוי)

 ₪ /,923,800השתת' בעלים ( 59מתיישבים)

קרנות המועצה

הסדרת כיכר בכניסה למשאבי שדה

₪ 211,522

משרד התחבורה
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סה"כ:

₪ 211,522

מטרה( :שינוי)

גן ילדים בטללים *****

הגדלה
סה"כ
תב"ר :/625

סכום:
סה"כ:

₪ 345,000
₪ 1,05/,522

קרן כללית

 ₪ 150,000קרנות מועצה
 ₪ 150,000כבר אושר במליאה

 ₪ 325,000תרומת  $100,000מפלם ספרינג
₪ 525,000

הגדלה
סה"כ:

******עלות הגן כ /,1 -מיליון  ₪לפי תוצאות מכרז.
אין עדיין הרשאה ממשרד החינוך לכן לא ברור מה סכום מימון המועצה
החלטות כספיות :
הגדלת תקציב מוניציפאלי של רביבים:
שיפוץ מגרש ספורט ברביבים :סך הכל  . ₪ /52,222מקור :רזרבה לתקציב
מותנה בשינוי תקציבי של הועד והעברת צילום חשבונות שיפוצים.
עבודות נגישות מבני ציבור:

סך הכל . ₪ 52,222

מקור :רזרבה לתקציב

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים והגדלות התקציב הנ"ל
 65אישור צו המיסים לשנת 02/1
החלטה :צו המיסים לשנת  2012מאושר  /1בעד  /מתנגד6
 66אישור שינוי בתנאים לרישוי עסקים לפינוי פסולת עסקית6
החלטה :השינוי אינו מאושר  8נגד 4 ,בעד 4 ,נמנע6
המליאה מבקשת לקבל עוד נתונים מבחינת עלויות והשפעה על העסקים במועצה על מנת לקבל את
ההחלטה.
 61מינוי לאה שורק לדירקטורית בעמותת התיירות:
החלטה :מינוי לאה שורק לדירקטורית בעמותת התיירות אושר פה אחד .
 68אישור מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור ,רו"ח דוד שטרק6
החלטה :רו"ח דוד שטרק למבקר פנים וממונה על תלונות הציבור בהיקף משרה של .50%
אושר פה אחד.
 .9אישור דוחות כספיים  02/5של וועדים מקומיים:
החלטה :הדוחות הכספיים  2015של הוועדים המקומיים קדש ברנע ,כמהין ,שדה בוקר ,רביבים ומשאבי
שדה אושרו פה אחד6
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בברכה,
שמואל ריפמן
ראש המועצה
רשם :ערן דורון
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