ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,26102/6מיום  123627602/6כ"ז סיוון תשע"ו
במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב
משתתפים  :שמואל ריפמן ,אודי אורנשטיין ,אילנה שחף ,ראובן פליישר ,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  :שאול עשת ,חיים טוגנדהפט ,רחל ביטון
נוכחים  :ערן דורון ,אליעזר בן סעיד ,נתנאל כהן ,צחי רם ,ד"ר ספי מלכיאור ,עוזי חבשוש ,רו"ח אריק
קטורזה ,עו"ד אודי גנס ,שי זינרמן
סדר יום
 .1דו"ח ראש המועצה
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס  56201/מתאריך .05.0/.1/
 .3דיווח בנושא מרחצאות הנגב בע"מ .מוזמנים :עוזי חבשוש -מנכ"ל חכ"ל ,עו"ד אודי גנס-
יועהמ"ש חכ"ל.
 .4הקמת ועדת היגוי להקמת בית ספר תיכון במועצה .תציג-ד"ר ספי מלכיאור ,מנהלת אגף
קהילה וחינוך.
 .5אישור תב"רים והחלטות כלכליות.
 ./אישור היקף משרה של  50%ולפי  00%שכר בכירים לתפקיד מבקר הפנים ואישור לעבודה
נוספת.
דיון :
 .1דיווח על מרחצאות נווה מדבר -הציג עו"ד אודי גנס .חברי מליאה שמבקשים לקבל את
הדיווח של עו"ד אודי גנס – נא לפנות אל המנכ"ל.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס'  006201/מתאריך 00.0/.1/
ראש המועצה הביא את פרוטוקול מליאה  0561/לאישור.
החלטה :הפרוטוקול אושר פה אחד.
 .3הקמת ועדת היגוי להקמת בית ספר תיכון במועצה -הציגה ד"ר ספי מלכיאור ,מנהלת
אגף קהילה וחינוך .חברי מליאה שמבקשים לקבל את הדיווח של ד"ר ספי מלכיאור – נא
לפנות אל המנכ"ל .המליאה תדווח על פי ההתקדמות עבודת ועדת ההיגוי.
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ראש המועצה

 .4אישור תברי"ים והחלטות כלכליות:
תב"ר :/177

מטרה( :ביטול) שיפוץ המועדון המאושר ברביבים – הפרוייקט לא יבוצע

סכום:

סה"כ:
סה"כ:
תב"ר :/632

08,888
088,888
08,888
008,888

 ₪השתת' ו.מקומי רביבים
 ₪ביטוח לאומי
 ₪קרנות הרשות
₪

 ₪ 08,888החזרה לקרנות המועצה וסגירת התב"ר
₪ 8

מטרה( :חדש)
סכום:

שיפוץ והצטיידות בית הכנסת בטללים
 ₪ 08,888השתת' ו.מקומי טללים
 ₪ 08,888קרנות המועצה
₪ 08,888

תב"ר :/63/

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תכנון אזור תעסוקה אשלים
 ₪ 000,008רשות מקרקעי ישראל
₪ 000,008

תב"ר :/630

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

הקמת בית נוער במדרשת בן גוריון
 ₪ 008,888קרנות הרשות
₪ 008,888

תב"ר :/62/

מטרה( :שינוי)

רכישת רכבים

סה"כ:

סכום:
סה"כ:

 ₪ 0,087,000קרנות הרשות
₪ 0,087,000

 ₪ 00,888מכירת אוטובוס ישן
הגדלה:
₪ 0,008,000
סה"כ:
יתרת התב"ר לאחר פעולה זו הינה .₪ 00,700
תב"ר :/621

מטרה( :שינוי)

סכום:
סה"כ:
הגדלה
הגדלה
סה"כ

גן ילדים בטללים

 $088,888( ₪ 000,888מפלם ספרינג  ₪ 008,888 +קרנות המועצה)
 ₪ 000,888כבר אושר במליאה
 ..............משרד החינוך – ראה הערה
 - ₪ 000,888קרנות המועצה
₪ 0,878,888

הערה:
מאחר ועדיין לא קיבלנו התחייבות משרד החינוך על סך כ , ₪ 708,888 -סוכם עם החברה למשק וכלכלה שהם יבצעו
מימון ביניים של  0.0מיליון  ₪עד .030307
תב"ר :/171

מטרה( :שינוי)

סכום:
סה"כ:
הגדלה
הגדלה
הגדלה

תשתיות ל  15 -יח"ד ברתמים ו 11-יח"ד נוספות

 ₪ 0,077,088מקדמה משרד השיכון 00+בעלי מגרשים

 ₪ 0,077,088כבר אושר במליאה קודמת

הגדלה
סה"כ:

השלמת סבסוד מ .השיכון ל 00 -יח"
0,000,888
ממשרד השיכון תוספת ל 00 -יח'
₪ 000,008
 ₪ 0,070,088השתת' משרד השיכון ב 00-יח' נוספות
לפי מכתבה של אוסנת קמחי
 00X ₪ 000,088משפחות
₪ 7,000,888

₪ 00,000,008

הערה :בנוסף קיימת התחייבות מנהלת הביוב ע"ס  ₪ 0,008,888למי רמת נגב בע"מ לביצוע הפרוייקט.
השתתפות התושבים ב ₪ 7,000,888 -על פי החישוב לעיל הינו מהוגן בחוזה של האגודה השיתופים כפר
רתמים לבין המועצה בדומה לקיים לגבי ה 00 -יח"ד .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים הנ"ל.
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ראש המועצה

אישור שינוי תקציב ועדים  02/6בעקבות הגדלה שאושרה במליאות הקודמות:
א 6אישור תקציב  02/6שינוי  /ועד מקומי רביבים:
תקציב הועד המקומי לפני השינוי ₪ 0,080,000 :
תקציב הועד המקומי לאחר השינוי ₪ 0,000,887 :
ב 6אישור תקציב  02/6שינוי  /ועד מקומי באר מילכה:
תקציב הועד המקומי לפני השינוי ₪ 000,000 :
תקציב הועד המקומי לאחר השינוי ₪ 13/,/33 :
ג 6אישור תקציב  02/6שינוי  /ועד מקומי רתמים:
תקציב הועד המקומי לפני השינוי ₪ 000,000 :
תקציב הועד המקומי לאחר השינוי ₪ 7/7,/71 :
ד 6אישור תקציב  02/6שינוי  /ועד מקומי אשלים:
תקציב הועד המקומי לפני השינוי ₪ 0,000,000 :
תקציב הועד המקומי לאחר השינוי ₪ /,112,//1 :
ה 6אישור תקציב  02/6שינוי  /ועד מקומי קדש ברנע:
תקציב הועד המקומי לפני השינוי ₪ 000,000 :
תקציב הועד המקומי לאחר השינוי ₪ 102,176 :
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד שינוי תקציב  0800של הועדים הנ"ל.
אישור דו"חות כספיים  02/1של הועדים המקומיים :
 אשלים באר מילכה רתמים טלליםעדיין לא הגישו דו"ח כספי  :02/1מרחב עם ,מדרשת בן גוריון
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד דוחות כספיים  0800של הועדים המקומיים אשלים ,באר מילכה ,רתמים
וטללים.
הגדלת תקציב ועד מקומי:
מוצע להגדיל תקציב ועד מקומי מדרשת בן גוריון בגין השתתפות המועצה בסך  ₪ 12,222ברכישת
רכב ביטחון 6
ההגדלה על פי הנוהל לגבי הגדלת תקציב .מקור מימון :רזרבה לתקציב
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תקציב ועד מקומי מדרשת בן גוריון ב₪ 08,888 -
השתתפות ברכישת רכב ביטחון .מקור מימון :רזרבה לתקציב .02/6
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 .0אישור היקף משרה של  00%ולפי  00%שכר בכירים לתפקיד מבקר הפנים ואישור
לעבודה נוספת.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד היקף משרה של  50%ב  00%שכר בכירים
ואישור לעבודה נוספת לרו"ח דוד שטרק ,מבקר הפנים של המועצה.

בברכה,
שמואל ריפמן
ראש המועצה
רשם :ערן דורון
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