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פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  6/2012מיום  3.6.12שהתקיימה במהלך סיור חברי המליאה
שמואל ריפמן,ארז ירדני ,ערן ארז ,איתן פאר ,צבי טוכטרמן ,דוד פלמח ,גדעון פידברג,
מוני מונין  ,מוטי אברגיל ,זהבה סיגל ,רחל ביטון ,מנחם אופיר ,ראובן קופל ,איציק לוי
(לא השתתפו בסיור) צבי אלמוג ,תומר פריאל ,אליסף פלמר ,גיל פלורמן
אליעזר בן סעיד ,שאול לוי

משתתפים:
התנצלו:
נוכחים:
נושאים לדיון

 .1דו"ח ראש המועצה.
 .2אישור פרוטוקול מספר  , 5/2012מיום . 6.5.2012
 .3אישור תב"רים.
 .4אישור חוזה שיקום תשתיות בישוב רביבים ע”י החטיבה להתיישבות.
 .5אישור דו"ח כספי  2011של הוועדים המקומיים אשלים וטללים.
 .6דחית תשלומי קרן בגין הלוואות בעלים למי רמת הנגב.
 .7אישור דו"ח רבעוני ראשון של שנת .2012
 .8אישור פרוטוקול הוועדה המקצועית ,בעניין תמיכות במוסדות ציבור.
 .9אישור התקשרות המועצה עם חב' אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ,להשכרת גגות המועצה.
 .01אישור חוזה "שביל אופניים חבל אילות-מצפה רמון".
 .11אישור חוזה חברה וקליטה בין החטיבה להתיישבות למועצה (ליווי ישובים)
 .21הצטיידות מעונות וגני ילדים
 .1דו"ח ראש המועצה
א .המגעים עם מיכאל ביטון,ראש המועצה המקומית ירוחם נמשכים .עם זאת ,שר הפנים מינה ועדת חקירה
לחלוקת הכנסות ושינויי גבולות באזורים גליליים .בינתיים ,ישיבת הועדה שנקבעה ל-מ  10.6.12בוטלה
ואין מועד חדש .יש גם השגות לגבי הרכב הועדה .מיכאל ביטון ,הביע רצונו להופיע בפני מליאת המועצה.
ב .פניה של הבדואים בענין הבחירות למועצה
אבו חמיד סלמן ,מפזורת הבדואים פנה לשר הפנים להכיר בבדואים המתגוררים מחוץ לקו הכחול של ביר
הדאג' ,כתושבי המועצה וכבעלי זכות בחירה למועצה ולראש המועצה.
שמואל ריפמן ,דיווח כי אנו נערכים לאפשרות כי יוגש בג"צ בענין( .שלח מכתב מפורט לשר הפנים המתאר
את השתלשלות הדברים בשנים האחרונות עפ"י היועה"מ שלמועצה.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס'  5/2012מיום 6.5.12
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקול מיום 6.5.12
 .3אישור תברי"ם
ראש המועצה הציג התברי"ם להלן לאישור המליאה

מס'
תב"ר

1467
1468

מטרה

סטטוס

מקור מימון

סכום ב ₪

הסכום הכולל
לפני השינוי

ציוד וריהוט לכיתות
חדשות ממוסדות חינוך
(רוח מדבר)

חדש

מפעל הפיס

₪78,213

₪0

רענון רכב ביטחון לקב "ט

חדש

משרד הביטחון

₪100,000

₪0

קרן כללית

₪170,000

₪0

כנ"ל

הערות
הכסף שיתקבל יועבר לקרן
רש"י מאחר שהרכישות לרוח
מדבר נעשו על ידם
עלות הרכב החדש 270,000 :
 - ₪משאית דודג' רם .המחיר
שיתקבל מהמכירה יוחזר לקרן
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ציוד לכיתות כוננות
בפתחת ניצנה

₪90,000

₪0

₪21,000

₪0

משרד הביטחון

₪39,698

₪0

העברה מתב"ר 1390

₪40,000

₪0

1390

מערכות כיבוי אש בועדים

שינוי

העברה לתב"ר 1470

₪-40,000

₪520,000

1291

כבישי גישה לכפר איילים

שינוי

קרן כללית

₪54,178

₪2,000,000

1212

קרית חינוך צין

שינוי

קרן כללית

₪332,557

₪20,220,150

1443

שיקום תשתיות ברביבים

שינוי

חטיבה להתיישבות

₪1,403,000

₪ 1,948,880

1308

1306

1469

חדש

כנ"ל

1470

רכש  3גרורי כיבוי

קרן כללית

חדש

כנ"ל

1364

משרד הביטחון

 81%השתתפות משהב"ט
 19%השתתפות מועצה
השתתפות משרד הביטחון
.50%
גרורי הכיבוי נרכשים עבור
כמהין ,באר מילכה  ,ניצנה.
העברה מתב"ר  1390כיבוי אש
בועדים
העברה לתב"ר  1470רכש 3
גרורי כיבוי
התב"ר היה ע "ס  2מיליון .
קיבלנו  575אש"ח בלבד
ממשרד התחבורה  -לא הכיר
בכל הוצאותנו בסך של 628
אש"ח( .יתרה ההקצבה בוטלה
ע"י מ .התחבורה ב2010 -
בגלל שפג תוקפה)
העברת כסף לסגירת הגרעון
ולאחר מכן סגירת התב "ר.
(רצ"ב עלות כללית )
התקבלה הקצבה של משרד
החקלאות ע"ס ₪ 155,904
והשתתפות המועצה בסך
 .₪ 38,976בנוסף לכך
החטיבה להתיישבות החליטה
לבצע בעצמה ברביבים שיפוץ
תשתיות בהקף של 1,403,000
 ₪כאשר המועצה מממנת
מתקציבה סך של .₪ 351,000
שינוי תב"ר זה באה להסדיר
את הנושא.
במזנו הגשנו לטוטו חשבונות
של בניית מגרש ספורט בבאר
מילכה ששולם מהקרן הכללית
(ההקצבה התקבלה הרבה
אחרי ביצוע הפרוייקט ) .הכסף
לא הוחזר לקרן אז ולכן התב "ר
ביתרת זכות של . ₪ 130,000
יתרה זו +תוספת של ₪ 30,000
ישמשו להחלפת המושבים
באולם הספורט בשדה בוקר.

שיפוץ מגרש סל וטניס
מרכיבי ביטחון בבאר
מילכה

שינוי
+שינוי
שם ל"
החלפת
מושבים
בשדה
בוקר"

קרן כללית

₪30,000

₪187,000

שינוי

קרן כללית

₪9,129

₪810,000

כיסוי הגרעון וסגירת התב "ר

תכנית בר קיימא

שינוי

קרן כללית

₪3,084

₪200,000

כיסוי הגרעון וסגירת התב "ר

מליאת המועצה מאשרת פה אחד התברי"ם הנ"ל.
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 .4אישור חוזה שיקום תשתיות ברביבים בביצוע של החטיבה לההתיישבות
ראש המועצה הביא לאישור המליאה את הסכם ההתקשרות עם החטיבה להתיישבות לשיקום תשתיות
ברביבים בסכום כולל של  . ₪ 1,754,000העבודה מבוצעת ע"י החטיבה להתיישבות והמועצה תעביר
לחטיבה את השתתפותה בסך של  351אש"ח מתוך תב"ר ( .1443מאחר ובפתיחת התב"ר לפני חודש לא
ידענו שהעבודה תבוצע ע"י החטיבה ,נפתח תב"ר על כל הסכום – היום אנו מבטלים מתב"ר זה את חלקה של
החטיבה ומשאירים רק את חלקנו).
מליאת המועצה מאשרת פה אחד ההסכם הנ"ל.

 .5אישור דוחו"ת כספיים לשנת  2011של הישבוים אשלים ,משאבי שדה וטללים
גזבר המועצה הביא לאישור המליאה הדוחו"ת הכספיים של אשלים משאבי שדה וטללים.
מליאת המועצה מאשרת פה אחד הדוחו"ת הכספיים לשת  2011של אשלים ,משאבי שדה וטללים.
 .6דחיית תשלומי הקרן בגין הלוואות בעלים שנתינו למי רמת הנגב בע"מ ע"י המועצה
א .תאגיד המים והביוב "מי רמת הנגב בע"מ" פנה למועצה לדחות בשנה נוספת את החזרי הקרן של 2
הלוואות בעלים שניתנו לה ב 18/4/10 -וב( 1/9/11רצ"ב צילום הפניות)
ב .התאגיד ישלם את ריבית והצמדה על פי תנאי חוזה ההלוואות.
מליאת המועצה מאשרת פה אחד דחיית תשלומי הקרן כמוסבר לעיל.
 .7אישור דו"ח רבעוני ראשון של 2012
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרבעון הראשון (ינואר-מרץ) של שנת .2012
 .8אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לתמיכות במוסדות ציבור 2012
גזבר המועצה הביא לאישור המליאה פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכה במוסדות ציבור לשנת .2012
רצ"ב הפרוטוקול.
הועדה מאשרת תמיכה לגופים הבאים:
₪ 5,000
ידידי המרכז הרפואי סורוקה
₪ 70,000
עמותת מצפה רביבים
₪ 4,000
זק"א – איתור ,חילוץ והצלה
₪ 4,000
האגודה לסוכרת נעורים בישראל
₪ 4,000
מסל"ן -מרכז סיוע לנפגעות אלימות
₪ 6,000
מרכז מולכו
סה"כ גובה התמיכות לשנת  2012עומד על .₪ 93,000
מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטקול הועדה המקצועית לתמיכות במוסדות ציבור לשנת .2012
 .9אישור התקשרות המועצה עם חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ,להשכרת גגות המועצה
שאול לוי הציג חוות הדעת של היועץ המשפטי לאישור הסכם להשכרת גגות המועצה לחברת אנלייט אנרגיה
מתחדשת מבע"מ.
מליאת המועצה מאשרת פה אחד ההתקשרות המועצה עם חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ע"פ
חוות דעתו של היועה"מ.
 .01אישור חוזה שביל ישראל לאופניים חבל אילות -מצפה רמון
גזבר המועצה הביא לאישור המליאה הסכם התקשרות של שלוש מ .אזוריות חבל אילות -הערבה התיכונה
ורמת הנגב עם החברה הממשלתית לתיירות ,לסלילת שביל אופניים מאילת צפונה .כל מימון השביל
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בסך כ .2.4 -מליון  ₪הוא ע"ח התמ"ת.
המועצה נדרשת לאשר את ההסכם ולהתחייב לממן תחזוקה של השביל על ידי רשות הטבע והגנים באורך של
 6ק"מ בתחום המועצה  .עלות שנתית של התחזוקה כ ₪ 6000 -לשנה.
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ההסכם לסלילת שביל אופניים ע"י התמ"ת והתחייבות לתחזוקה של
השביל בתחומה ,בסכום שלא יעלה על  ₪ 6,000בשנה.
 .11אישור חוזה חברה וקליטה ליווי ישובים בין החטיבה להתיישבות לבין המועצה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד חוזה בין החטיבה להתיישבות לבין המועצה לבצוע ליווי ישובים וחיזוק
הקהילה בסכום של .₪ 360,000
השתתפות המועצה מתקציבה  .₪ 180,000מקור תקציבי :המח' לשרותים חברתיים.
 .21תב"ר  – 1464הצטיידות מעונות וגני ילדים:
תב"ר זה אושר ע"ס  ₪ 400,000להצטיידות ברתמים ,מדרשה וקדש ברנע .בגלל השוני הרב בסוג הריהוט
והציוד והמגוון הרחב הקיים בשוק ,אין ביכולת המועצה לבצע מכרז פומבי אחד אלא מספר רב של מכרזי זוטא
(לריהוט ,לציוד ,למכשירי חשמל ולצעצועים) ,לכן מציעים שהועדים המקומיים יבצעו את הרכישות על סמך
הצעות מחיר שיקבלו.
 .31החלטה:

 .1המועצה אוצלת סמכותה לועדים המקומיים מדרשת בן גוריון  ,רתמים וקדש ברנע ,כל אחד
בתחום הנהלתו ,לרכישת ריהוט ,ציוד ומכשירים לגני הילדים החדשים הנבנים ונשלמים בישובים
אלה במועד החלטה זו .סוג הריהוט ,הציוד והמכשירים שיירכשו יתואם מ ראש עם רכזת הגנים
במועצה.
 .2למימון רכישות אלו מאשרת המועצה העברה של הסכומים הנקובים מטה לועדים
מקומיים אלה מכספי תב "ר מס'  ,1464שאושר למטרת רכישות אלו  ,לפי הפירוט הבא:
א .ועד מקומי מדרשת בן גוריון  200,000 -ש"ח (שני גני ילדים);
ב .ועד מקומי רתמים  100,000 -ש"ח (גן ילדים אחד);
ג .ועד מקומי קדש ברנע  100,000 -ש"ח (גן ילדים אחד משותף לישובי פיתחת ניצנה ).
 .3הכספים יועברו לכל ועד מקומי כנגד דרישת תשלום הנתמכת באסמכתאות להנחת דעתו של
גזבר המועצה המעידות על ביצוע הרכישה .

שמואל ריפמן
ראש המועצה
רשם :שאול לוי
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