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פרוטוקול מליאה מס'  ,63102/מיום  ,003003102/שהתקיימה בבניין המועצה
משתתפים :

שמואל ריפמן ,צביקה טוכטרמן ,מיכל וולוקיטה ,אביטל בן שלום ,מרדכי מונין ,איתן פאר ,ארז
ירדני ,ענן שיאון ,רחל ביטון ,ניצה צפריר כהן ,זהבה סיגל ,ערן ארז ,מזל לייבל ,אלי לופו ,רם
מוסלי ,שושנה זילברבוש.

נוכחים :

אליעזר בן סעיד ,חגי רזניק.

התנצלו :

תומר פריאל ,אלאסף פלמר ,דוד פלמ"ח ,גיל פלורמן ,צבי אלמוג.

סדר יום:
 .5דו"ח ראש המועצה.
 .5אישור פרוטוקול  335853מיום .3.4.5853
 .3אישור תב"רים.
 .4שימושים בתקציב הרזרבה .5853
 .8אישור חוזה התקשרות לאספקת מים מליחים בפתחת ניצנה.
 .1אישור דו"חות כספיים  5855של הועדים המקומיים (משאבי שדה ,קדש ברנע ,כמהין).
 .7אישור הרכב הועדה לעיצוב מבני חינוך ברשות.
 .5מילוי מקום מהנדסת המועצה.
 .5בקשה להעלאת חריגה בתעריף הארנונה ועד מקומי אשלים.
 .58מידע בדבר הליך משפטי בנושא התחשמלות נער במדרשה.
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 .5דו"ח ראש המועצה:
 ראש המועצה תיאר את שלושת הימים של כינוס חבר הנאמנים של הסוכנות בקייב והרשמים שלומהסוכנות ועשייה הציוניות .כן הציג ראש המועצה כי ייצא לחופשה בת שבוע שתחל ב.5837 -
-

נסקרו האתגרים שעומדים לפני המועצה בזמן הקרוב ובכלל זה  :הקמת בית ספר ממלכתי דתי
בסמוך למועצה ,מעורבות המועצה בתכנון יישוב בדואי בהר הנגב ,הקמת אולם ספורט
במדרשה ,הקמת "מרכז צמיחה" בבית הספר משאבים .כל זאת בנוסף לפרויקטים רבים
שהמועצה עוסקת בהם בשוטף.

-

תוארו עקרונות של תהליך התייעלות מתוכנן במועצה ,אותם גם סקר גם למנהליה –
 oתקציב הוצאה לנפש במועצה נכון להיום גדול יחסית.
 oיש להקפיד ביתר שאת על תהליכי מעקב ובקרה.
 oיש להסיט בתכנון משאבים מהשוטף לפיתוח.
 oיש להיערך לתהליך של חלוקת הכנסות והתחייבויות עבר.
 oהמועצה מחויבת במלווה למדינה ע"ס  5מלש"ח בשנת  5854כחלק מתוכנית ההתייעלות
של האוצר.
תוארו תהליכי עבודה והתייעלות שהמועצה ומנהליה יבצעו בשוטף כמו כן הוצג כי במסגרת
בניית תקציב  5854הקיצוץ לעומת תקציב  5853יעמוד על .58-55%

-

הוצג בקצרה נושא היישוב "נווה תמרים" שזכה לאחרונה לחשיפה תקשורתית מחודשת והסוגיות
הקשורות בקידום המיזם.

-

הוצג המשך הטיפול והמעקב מול חברת החשמל בנושא הפסקות החשמל ברמת-הנגב ,מנכ"ל
חברת החשמל יסייר במועצה על מנת ללוות מקרוב את הליך הטיפול.

 .5אישור פרוטוקול מליאה מס'  ,53102/מיום : /363102/
התקיימה הצבעה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול מליאה מס'  ,835853מיום
3.1.5853
 .3אישור תב"רים:
גזבר המועצה הציג את רשימת התב"רים המצ"ב.

מס'
תב"ר
1517

מטרה
הנגשה כיתה לליקויי ראייה

סטטוס

מקור מימון

סכום ב ₪

הסכום הכולל לפני השינוי

חדש

משרד החינוך
מפעל הפיס
קרן לעבודות פיתוח
קרן לעבודות פיתוח
משרד הביטחון
העברה לתב"ר 2121
העברה מתב"ר 2/12
העברה לתב"ר 21/1
העברה מתב"ר 21//
קרן לעבודות פיתוח

₪15,000
₪473,000
₪100,000
₪392,740
₪3,000,000
₪-239,953
₪239,953
₪-135,000
₪135,000
₪80,000

₪0

1518

שיפוצי קיץ של מוסדות
חינוך

חדש

1435
1179
1341
1414
1433
1432
1377

מועדון נוער בכמהין
תכנון כביש 20
מעון יום ברתמים
מעון יום דו כיתי במחנה טלי
גן ילדים דו כיתתי ברתמים
גן ילדים דו כיתתי במדרשה
שרותים לבריכה באשלים

שינוי
שינוי
שינוי
שינוי
שינוי
שינוי
שינוי

₪0
₪675,000
₪5,300,000
₪ 4,349,914
₪ 2,000,000
₪ 2,001,849
₪ 2,243,741
₪600,000
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לאחר דיון הוחלט והצבעה  58:בעד 5 ,נגד .מליאת המועצה מאשרת ברב קולות את התב"רים
המוצעים ואת שינויי התב"ר לרבות הנספחים המצורפים וההסכם הנוגע לכביש ( 58רצ"ב).
 .4אישור הוצאות במסגרת הרזרבה לתקציב :102/
ראש המועצה מבקש לאשר את ההוצאות הבאות שלא נכללו בתקציב של תחילת השנה:
 .5הוצאות משפטיות נוספות  220אש"ח בדבר טיפול משפטי בסוגיית חוות הבודדים.
 15 .5אש"ח השתתפות במירוץ אופניים "בשביל השנטי" לשנת .5855
מקור המימון :רזרבה לתקציב
החלטה :
התקיימה הצבעה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את  5הפרויקטים הנ"ל מתוך תקציב
הרזרבה.
 .8אישור חוזה התקשרות לאספקת מים מליחים בפתחת ניצנה –
הוצג לעיון חברי המליאה חוזה להנחה קו מים מליחים ואספקת מים ניצנה לרשות שדות התעופה –
מסוף ניצנה (רצ"ב).
הוסבר כי המועצה האזורית רמת הנגב ורשות שדות התעופה הגיעו זה מכבר להסכמה על כך כי
המועצה תקים בעבור רש"ת קו מים מליחים להשקיית גינון ציבורי במתחם מסוף הגבול ניצנה.
העבודה מחוץ לגבולות המסוף .בהסכם זה המועצה מתחייבת להקים את קו המים המליחים במימון
מלא של רש"ת  .ובהמשך לספק מים מליחים למסוף .התשלום החודשי ייקבע על פי כמויות המים
שימדדו ,התעריף למ"ק מים מליחים הינו בהתאם לתעריפים שיקבעו על ידי רשות המים
הממשלתית.
המועצה תבצע עבודות הקמה ותחזוקה באמצעות מי רמת הנגב בע"מ אשר תיקח אחריות כוללת על
הפרויקט כולו ובכלל זה הקמת הקו ותחזוקתו בהמשך.
החלטה  :נערכה הצבעה .מליאת המועצה מאשררת פה-אחד את חוזה ההתקשרות על פי הפרטים
שנמסרו.

 .1אישור דו"ח כספי  1021של הועדים המקומיים משאבי שדה ,קדש ברנע ,כמהין –
הונחו על שולחן המליאה הדו"חות הכספיים לשנת  5855של הועדים המקומיים משאבי שדה ,קדש
ברנע ,כמהין .לדו"ח הכספי של כמהין צורף מכתב של היישוב המבהיר שהגרעון המצטבר המופיע
בדו"ח יכוסה כולו ע"י האגודה השיתופית של היישוב ובשנת  5853לא יהיה לועד גרעון כלל.
החלטה  :נערכה הצבעה .מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את הדו"חות האמורים.
 .7הקמת ועדה לשיפור ועיצוב חזיתות ,מוסדות ומבני חינוך –
מנכ"ל המועצה הציג שכחלק מתהליכים שמוביל אגף הנדסה והתיישבות יחד עם אגף קהילה וחינוך בנושאי
מבני חינוך ובכלל זה "מרחב הצמיחה" בבית הספר "משאבים" – נדרש מהמועצה הרכב שיתכנס לנושאים
האמורים .חברי המליאה התבקשו לאשר את ההרכב המוצע :
אדריכל הרשות – שירה מוריוסף.
נציגי מחלקות החינוך התרבות – ערן דורון.
נציג הנדסה  -ברני רוזנפלד.
נציגי איכות הסביבה  -מרכזת היחידה או מי מטעמה.
נציג מוסדות החינוך שבתחום הרשות –שלומית אוסדון
נציג ציבור שמקום מגוריו באוזר תחום התכנון –חנה מינצקר.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הקמת הועדה לשיפור ועיצוב חזיתות ,מוסדות ומבני חינוך.
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 .5מילוי מקום מהנדסת המועצה –
שירה מוריוסף מהנדסת המועצה יוצאת לחופשה בחו"ל שתימשך כשלושה חודשים .בהתאם לקבוע
בסעיף  1לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית) תשנ"ב –  5555רשאית המהנדסת
להאציל מסמכויותיה על פי חוק לרומן שיימוביץ שהוא מנהל פרויקטים במועצה והינו מהנדס רישוי
בעל ההכשרה המקצועית הנדרשת .שירה חתמה על כתב הסמכה והוא יאושר על יד ראש המועצה
בכפוף לאישור המליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את האצלת סמכויות מהנדסת המועצה שירה מוריוסף
לרומן שיימוביץ.
 .5העלאת חריגה בתעריף הארנונה ועד מקומי אשלים3
ועד מקומי אשלים הגיש בקשה למועצה להעלות את תעריפי הארנונה לועדמ ₪ 5.78 -למ"ר למגורים עד  58מ"ר ל ₪ 55.35 -למ"ר
מ ₪ 8.84 -למ"ר למגורים מעל  58מ"ר ל ₪ 8.78 -למ"ר
לאחר אישור הבקשה ע"י מליאת המועצה ,אנו נגיש בקשה לאישור משרד הפנים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את בקשת ועד מקומי אשלים להעלות את הארנונה לועד
בהתאם לכתוב לעיל.
 .58מידע בדבר הליך משפטי בנושא התחשמלות נער במדרשה
ראש המועצה עדכן שלפני כשנה התחשמל נער בעת טיפוס על עמוד חשמל שלפי הבנתנו נמצא
תחת אחריות תאגיד מדרשת שדה בוקר .בעקבות המקרה נחקרו גורמים שונים תחת אזהרה .עתה
קיבל מזכיר המועצה היוצא ,יו"ר הועד המקומי מדרשת בן גוריון ,מנכ"ל התאגיד וגורמים בחח"י
מכתבים "לידוע חשוד" .עפ"י המכתבים התאפשר להם להגיש בכתב לפרקליטות מחוז דרום בקשה
מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום כנגדם .מנכ"ל המועצה וראש המועצה עדכנו בדבר
כוונתם להיוועץ יחד עם יועץ משפטי כיצד לנהוג ולטפל בנושא במידת הצורך.

שמואל ריפמן
ראש המועצה

רשם :חגי רזניק

