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פרוטוקול מליאת המועצה מס'  , 92/02/מיום 28.82/
משתתפים:
נוכחים:
התנצלו:

שמואל ריפמן ,ארז ירדני ,תומר פריאל ,איציק לוי ,זהבה סיגל ,גדעון פרידברג ,צבי אלמוג ,דוד פלמח,
צבי טוכטרמן ,מוני מונין ,מוטי אברג'יל ,ראובן קופל ,אליסף פלמר ,מנחם אופיר.
מיכאל ביטון וצוות ההנהלה בירוחם ,אליעזר בן סעיד ,עוזי בן סעיד ,אדוה לויד ,ערן דורון,
יחיאל איבגי ,שמואל אוחיון ,אמיר אלחייק.
רחל ביטון ,איתן פאר ,ערן ארז ,גיל פלורמן.

על סדר היום:
 .5עמדת מ.מ .ירוחם בנושאי שינוי גבולות וחלוקת הכנסות – מציג :מיכאל ביטון ,ראש המועצה.
 .5דו"ח ראש המועצה.
 .3אישור פרוטוקול מליאה מס'  , 525855מ. 5...55-
 .4אישור תב"רים.
 .8בניה להשכרה ברמת הנגב.
 .1אישור הסכם עם חברת ערים להשלמת פיתוח באשלים.
 ..תיקון ליקויים ביקורת משרד הפנים-החברה הכלכלית-מוזמן עוזי חבשוש.
 .5אישור הסכם עם מפע"ם עמק יזרעאל והמועצה – תוכנית אב לגיל השלישי.
 .5אישור העסקת עובדים בוועד מדרשת בן גוריון בשנת . 5855
 .2מיכאל ביטון ,ראש המועצה בירוחם ,הציג בפני מליאת המועצה את משנתו לגבי שתופי פעולה בין שתי
הרשויות ,בתחומי תיקון גבולות מוניציפאליים ,חלוקת הכנסות מבסיסי צה"ל ,ופרויקטים משותפים
בתחומי חינוך ,תרבות ומיזמים כלכליים משותפים.
חברי המליאה התייחסו להיבטים השונים במתווה שהציע מיכאל ביטון.
ראש המועצה הביא המלצתו לקיים דיון בסוגיות שהועלו ,במועד אחר.
 8/דו"ח ראש המועצה:
א .עתירת הבדויים לבג"צ למתן זכות הצבעה ברמת הנגב :בית המשפט הגבוה לצדק ,דחה
העתירה של תושבים בדויים בפזורה ,להצביע לרמת הנגב בבחירות הקרובות.
ב .עיר האוהלים :איכלוס עיר האוהלים טרם החל .המועצה נאבקת נגד איכלוס האוהלים מסיבות סניטריות
ותכנוניות .בינתיים ,חלה ירידה משמעותית במספר המסתננים ממצרים לישראל והשלמת גדר הגבול
מתקדמת באופן מואץ .עמדת המועצה כי יש לקדם את מתקן "שדות" (הפיצה) והתשתיות הנדרשות:
מתקני טיהור שפכים ,תשתיות חשמל ומים.
ג .הצעת הממשלה-חוק ההסדרים  : 5853ראש המועצה הציג למליאה הצעת האוצר לשינוי סיווגים
וקיצוצים תקציביים ברשויות האיתנות( .הוצגה מצגת).
שמואל ריפמן ,דיווח כי קיימת פעילות נמרצת של עשרות רשויות ,לרבות פורום ה 58-ומרכז השלטון
המקומי ,לביטול הצעות האוצר לקיצוץ והשינויים המוצעים.
ד .תקציב חצי-שנתי ,דיון בהנהלת המועצה :התקיים דיון היום בהנהלה ,על ביצועי התקציב החצי-שנתי
במחלקות המועצה .פרוטוקול ההנהלה יועבר לאישור חברי המליאה .מלבד שני נושאים לבדיקה
(חינוך אזורי והסעות תלמידים) ,מחלקות המועצה עומדות בתקציב ע"פ התכנון.
83

אישור פרוטוקול מליאה מס'  .2/02/מ28.82/ -
מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול המליאה מס'  , 525855מיום . 5...55
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אישור תב"רים:
גזבר המועצה ,הציג התב"רים להלן לאישור המליאה:

סטטוס

מקור מימון

סכום ב ₪

הסכום
הכולל
לפני
השינוי

הערות

1478

עבודות פיתוח בתי עלמין /02/

חדש

משרד הדתות

₪100,000

0

לבתי קברות על פי
החלטות המועצה

1479

שיקום תאורת ביטחון קדש-
כמהין

חדש

פיקוד העורף

₪120,251

0

1480

ביתן שמירה בקדש ברנע

חדש

פיקוד העורף

₪48,344

0

1481

סימון כבישים והתקני בטיחות
לשנת /02/

חדש

משרד התחבורה

₪93,750

תקציב רגיל
2990009/0

₪23,437

1482

דרכים ביטחוניות חקלאיות בפתחת
ניצנה

חדש

תקציב רגיל
2990009/0

₪100,000

0

1483

כנס מדבר ומדבור /02/

חדש

משרד החקלאות

₪50,000

0

1484

רכב ביטחון לבית השאנטי

חדש

בית השאנטי

₪45,312

כנ"ל

משרד הביטחון

₪150,000

כנ"ל

תקציב רגיל
2990009/0

₪45,000

1485

ציוד לכיתות במוסדות חינוך רוח
מדבר

חדש

מפעל הפיס

₪2,727,565

0

1486

הטמעת עקרונות קיימות בחינוך

חדש

משרד להגנת הסביבה

₪37,497

0

תקציב רגיל איכ"ס
2..0009/0

₪11,378

0

חדש

העברה מתב"רים
2432,232.

₪350,000

0

1179

תכנון כביש 20

שינוי

משרד התחבורה

₪3,000,000

0

1445

התקנת גדר אלקטרונית בקדש
ברנע

שינוי

משרד הביטחון

₪100,000

₪
298,128

הגדלת התחייבות
משרד הביטחון

ציוד לכיתות כוננות בפתחת
ניצנה

שינוי

₪
111,000

עדכון התב"ר לפי
עלות הפרוייקט
העדכנית  230 -אש"ח

מס'
תב"ר

מטרה

כנ"ל

כנ"ל
1487

1469

שיפוצי קיץ בגנים

כנ"ל

משרד הביטחון
תקציב רגיל
2990009/0

0

₪14,000
₪13,000

0

העבודה מבוצעת ע"י
ק8ק8ל לכן המועצה
מעבירה ל-ק8ל8ל8
השתתפותה בלבד
המכון לחקר המדבר
מארגן ומפיק את כל
האירוע 8משרד
החקלאות יעביר את
ההקצבה דרך
המועצה 8לאחר מכן
היא תועבר למכון8

סה"כ עלות רכישת
הרכב ₪ /40,32/

ההוצאה בוצעה ע"י
קרן רש"י לכן עלינו
להעביר להם את
ההקצבה ממפעל
הפיס8
סה"כ היקף הפרוייקט
₪ 4.,..2
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הצללות במוסדות חינוך

שינוי

העברה לתב"ר 24..

₪200,000

₪
200,000

1318

מתקני משחקי ספורט ביישובים

שינוי

העברה לתב"ר 24..

₪150,000

₪
1,500,00
0

מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים הנ"ל.
 82בנייה להשכרה ברמת הנגב :עוזי חבשוש ,הציג מיזם לבניית דירות להשכרה בחלק מישובי המועצה,
בשיתוף תורמים מקליבלנד ומשרד השיכון .בגלל מגבלות של הקצאת קרקע ,תתאפשר הקמת בתים
בסטנדרט מסוים רק בקיבוצים (ולא במושבים ובישובים קהילתיים) .הבניה המתוכננת היא בניה קלה
(קרווילות) ,אשר בתום תקופת ההסכם ,ניתן יהיה להחזיר את הקרקע לקיבוץ.
השכונות תהיינה להשכרה בלבד ,כשכונת מעבר ולמשפחות המעוניינות להקים ביתן בישובי רמת הנגב.
ההכנסות משכר הדירות ,תשמשנה לתחזוקה ולהרחבת הפרויקט.
ראובן קופל :מברך על היוזמה .פרויקט בעל חשיבות מרכזית למועצה .זו הבעיה העיקרית ברמת
הנגב –אין דירות להשכרה!
דוד פלמח :מבקש לבדוק הרחבת הפרויקט גם לאגן ניצנה (שכונת מעבר בכפר הקהילתי בניצנה).
איציק לוי :מבקש לקדם גם הקמת דירות עם אפשרות רכישה ע"י השוכרים.
תומר פריאל :היוזמה ברוכה ונותנת סיכוי לקליטה של משפחות צעירות.
מנחם אופיר :מי יקבע מי הם הנקלטים? מדוע מבנים יבילים ולא מבני קבע? על מי "תיפול" התחזוקה?
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את קידום הפרויקט של הקמת דירות להשכרה ברמת
הנגב.
דרכי הביצוע והתקציבים הנדרשים ,יובאו לאישור המליאה בשלב מאוחר יותר.
 83אישור הסכם עם חברת ערים להשלמת פיתוח באשלים:
עוזי חבשוש ,הציג לחברי המליאה ההצעה
להשלמת הפיתוח ,כולל פיתוח השצפ"ים ,בשכונה הצפונית באשלים ,בכפוף להסכם עם חברת "ערים" ,אשר
הקימה בעבר את התשתיות ופיתוח המגרשים בשכונה הצפונית.
העלות הכוללת הנדרשת כ 5 -מליון .₪
חלקה של המועצה ( ₪ 888,888מקורות נוספים :חטיבה להתיישבות  5מליון  ,₪חברת "ערים"
.)₪ 888,888
מליאת המועצה מאשרת ברוב של  58חברים ו 5-נמנע ,הקצאת  ₪ 888,888כהשתתפות בפיתוח
השכונה הצפונית.
מקור תקציבי  :העברה לתקציב בלתי רגיל 555888558
 8.תיקון ליקויים העולים מביקורת משרד הפנים של החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב:
עוזי חבשוש ,ממלא מקום מנכ"ל החברה הכלכלית ,הביא בפני חברי המליאה דו"ח תיקון הליקויים
העולים מדו"ח הביקורת של מבקר משרד הפנים.
מליאת המועצה מאשרת דו"ח תיקון הליקויים.
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 8.אישור הסכם עם מפע"ם עמק יזרעאל – תוכנית אב לגיל השלישי:
ראש המועצה ,הביא לאישור המליאה הסכם לקידום תוכנית אב לאזרחים ותיקים ברמת הנגב.
עלות הפרוייקט .₪ 588,888 :השתתפות המועצה הנדרשת.)58%( ₪ 88,888 :
מליאת המועצה מברכת על היוזמה ומאשרת פה אחד חתימה על ההסכם הנ"ל.
מקור מימון :תקציב מח' רווחה.
 89אישור רשימת מועסקים בוועד המקומי מדרשת בן גוריון 10. : /022
בדו"ח הביקורת המפורט של מבקר משרד הפנים לשנת  ,5855המבקר מציין שהעסקת עובדים בועד המקומי
של מדרשת בן גוריון לא הובא לאישור המועצה.
בעקבות הערה זו  ,אנו מבקשים לתקן ליקוי זה מיידית – עוד בשנת  – 5855לכן המליאה מתבקשת לאשר
העסקת עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר.
התקיימה הצבעה:
בעד  58נמנעים 5
החלטה:
המליאה מאשרת העסקת עובדים בועד מקומי מדרשת בן גוריון על פי הרשימה שהועברה 8משרות אלה
הינן מתוקצבות במסגרת התקציב המאושר של הועד8
.
הערה :ראש המועצה ,מבקש כי ייקבע הליך לאישור מצבת כ"א בוועד המקומי ,בצמוד לאישור תקציב
הוועד ע"י המועצה.

שמואל ריפמן
ראש המועצה

רשם :שאול לוי

