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 אשר התקיימה בבאר מילכה, /21.20.2מיום , 2/02/22פרוטוקול מליאת מועצה 

 ,סיגל זהבה, ערן ארז, ארז ירדני, צבי טוכטרמן, מוני מונין, יל'מוטי אברג, צבי אלמוג, שמואל ריפמן  :משתתפים
 . ראובן קופל, רחל ביטון, איציק לוי, מנחם אופיר, איתן פאר       

 
 .שאול לוי, אליעזר בן סעיד, וסקוביץיעקב מ   :נוכחים

 
 גיל פלורמן, גדעון פרידברג, אליסף פלמר  :התנצלו

 
 .גדר המערכת, רפת באר מילכה, מתקן רביב ומתקן שהות לפליטים  :התקיים סיור בפתחת ניצנה

 .וח במקוםהציגה הישוב ותוכניות הפית, חברת הוועד המקומי, ה'נאוה בז  .ישיבת המליאה התקיימה בבאר מילכה
 .חברי המליאה מודים לתושבי באר מילכה על האירוח הנאה בישובם

 
 :על סדר היום

 
 .ח ראש המועצה"דו.   5
 .5.5.55מיום , 5825855אישור פרוטוקול מליאה מספר .   5
 .רים"אישור תב.   3
 .הטלה ראשונה מדרשת בן גוריון –ארנונה ועד מקומי .   4
 . 5855ח המפורט "הדו –לביקורת אישור פרוטוקול הועדה .   8
 .רביבים ומדרשה, ח כספי לועדים מקומיים שדה בוקר"אישור דו.   1
 .ל"אישור תשלום דמי נסיעה לישיבות חברי דירקטוריון חכ.   7
 ..מ"ת בעלים למי רמת נגב בעואישור הלווא.   5
 .קבלת אשראי במי רמת הנגב.   5

 .כםאישור הס –רפת אגודת באר מילכה . 58
 .ס"והעברת הפעילות למתנ, ברמת הנגבהקפאת העמותה לקידום הספורט . 55
 .נסיעת ראש המועצה לארצות הבריתאישור . 55
 .שאילתא –שונות . 53

 
 
 
 
 מוקפא בתקופה זו של           ,ראש המועצה ציין כי נושא הועדה לחלוקת הכנסות בין הרשויות   :ח ראש המועצה"דו   .2

 .תוצג במליאה במועד אחר, "צדק חלוקתי" בעניין  הצגת עבודת המחקר של חברת אורבניקס .  חירותטרום ב      
 
 :/2.../מיום , 2/02/20' אישור פרוטוקול מליאה מס   ./

 .5825855' פרוטוקול מליאת המועצה מס מאשרת פה אחדמליאת המועצה       
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 :רים"אישור תב   .3

  :רים להלן לאישור המליאה"ציג התבראש המועצה ה      
 

'  מס
 ר"תב

 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה
הסכום הכולל  

 לפני השינוי
 הערות

1476 
 גדר אלקטרונית בקדש ברנע 

 שלב ב
 ₪0  ₪350,000  משרד הביטחון חדש

  

 חדש הקמת מחסן חירום במועצה 1477
תקציב רגיל 
2..000./0 

 ₪100,000  ₪0 

. אלף 280ייקט הוא אומדן הפרו
המועצה עתידה לקבל השתתפות של 

אלף כל  10משרד הפנים והביטחון 
 .אחד

   

 

   

 שילוט במדרשה 1446
שינוי 
 ייעוד

    200,000 
פרויקט  -ר  "בקשה לשינוי ייעוד התב

פיתוח ושיקום תשתיות היישוב במקום 
 פרוייקט השילוט

 
 

 מאושר 5477ר "תב   . נמנע  2בעד     21:  התקיימה הצבעה.  צההקמת מחסן חרום במוע  -  5477ר "תב     
 

- אי כי צריך יהיה לקיים דיון לגבי  רראש המועצה הבהי.  ר"בקשת ועד המדרשה לשינוי יעוד תב  -  5441ר "תב     
 .הצעה בנדון תובא לדיון במליאה.  ר מאושר"פ תב"בצוע פרויקטים ע                           

 
 נמנע 2בעד    21:  התקיימה הצבעה                           
 

 5441ר "התב  לאשרהוחלט                             
 

 .ל"רים הנ"כל התב  מאשרתמליאת המועצה : החלטה                           
 
 .הטלה ראשונה מדרשת בן גוריון –ארנונה ועד מקומי    .1

על המחזיקים להטלה ראשונה של ארנונת וועד מקומי , של וועד מקומי מדרשת בן גוריוןשאול לוי הביא פנייתו 
ר מעל לגודל "לכל מ₪  8.88-ועוד , ר"מ 588עד לגודל של , ר מגורים"מ 5לכל ₪  5בשעור של בבתי מגורים 

 .זה

 .נגד /בעד  23: התקיימה הצבעה

 5בשעור של , 5853לשנת , מדרשת בן גוריון הטלה ראשונה של ארנונת ועד מקומימאשרת מליאת המועצה  
 .ר נוסף"לכל מ₪  8.88ר ראשונים ועוד "מ 588 -עד למגורים ר "למ₪ 

 
   :022/ח המפורט "הדו –אישור פרוטוקול הועדה לביקורת    .1

    והתייחסות ועדת הביקורת לממצאים  5855המפורט לשנת ח הביקורת "ממצאים של דועקרי ה שאול לוי הציג
 .שיפור2ח ולנושאים הטעונים תיקון"חברי המליאה התייחסו לדו   .ל"נה

 
 .נמנעים /בעד    23  :הצבעההתקיימה       

 
  לפעול , פרוטוקול ועדת הביקורת ומבקשת מעובדי המועצה ומנהליה מאשרתמליאת המועצה : התקיימה הצבעה      

 .לתיקון הליקויים 
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 .רביבים ומדרשה, שדה בוקר:  המקומיים ח כספי לוועדים"אישור דו   .6

 .5855גזבר המועצה הציג לחברי המליאה הדוחות הכספיים לשנת       
 .התקיים דיון לגבי הדרכים למניעת היווצרות גרעון כספי בתקציבי ועד מקומי      
   חות הכספיים של "והדח הביקורת המתייחסים לאי הגשת "חברי המליאה לממצאי דואת גזבר המועצה היפנה        
 ומציין שבמידה ויוחלט להטיל סנקציות על הועדים    למרות פניות חוזרות ונשנות בחוקהועדים במועד הקבוע      
 . הוא יפעל על פי החלטה זו, חות על פי הקבוע בחוק"שלא יגישו דו     

 
 .נמנע  2בעד   21  :הצבעההתקיימה       

 .מדרשה, רביבים, שדה בוקר: הדוחות הכספיים של הישובים מאשרתמליאת המועצה : התקיימה הצבעה     
 
 
   :ל"צים בחכ"בקשה לאישור תשלום דמי נסיעה של דמ   .7
 

 לשלם החזר     ,מ"רה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בעמ מנהל החב"התקיים דיון בעקבות פנייתו של עוזי חבשוש מ      
 .בגין השתתפותם בפועל בישיבות החברה, ורים מטעם הציבור של החברהלדירקטנסיעה הוצאות       

 
 .תשלום בעד  /.  נסיעה לדירקטורים מטעם הציבור אישור תשלום הוצאות  נגד 22  :הצבעההתקיימה       
 .נמנעים /       

 
 .ל"צים בחכ"תשלום דמי נסיעה לדמ לא מאשרתמליאת המועצה : התקיימה הצבעה      

 
   :מ"ישור הלוואות בעלים למי רמת הנגב בעא   .8

 :'הלוואה א      
  בגין , ₪ 455,735בסכום של מ "מתן הלוואת בעלים למי רמת הנגב בע, גזבר המועצה הביא לאישור המליאה      
 ו    סכום זה נמצא בחשבון בנק מיוחד שנפתח בזמנ .5.7.5858קרן פחת לביוב  שהמועצה גבתה עד לתאריך אגרת       
 סכום זה מועבר לחברה מאחר ומתאריך זה הטיפול בכל מערכות הביוב שהיו בטיפול  . על פי הנחיית משרד הפנים      
 .המועצה הועברו לטיפול החברה      
 :'הלוואה ב      
 ההסכם שהמועצה אישרה וחתמה מול משרד הביטחון בכל הקשור למתקן טהור שפכים של עיר    במסגרת       
 כבר הועברו מהמועצה לתאגיד עירוני  ₪ מיליון  1. ₪מיליון  58המועצה התחייבה לממן את הפרוייקט ב, דים"הבה      
 .המיליון הנותרים בשתיים או שלוש פעימות 4המליאה מתבקשת לאשר העברת . מי רמת הנגב      

 
 .מ כמוסבר לעיל"רמת הנגב בע למי ותמתן ההלווא מאשרת פה אחדמליאת המועצה : התקיימה הצבעה      

 
  :מ"המועצה להלוואה בנקאית למי רמת הנגב בעערבות אישור    ..

 תאגיד   ל₪ מיליון  1 בסך הלוואה מתן ל, מועצההערבות גזבר המועצה הביא לאישור המליאה מתן       
 . מ"הנגב בעעירוני מי רמת       

 
 .כמוסבר לעיל, מ"ערבות המועצה למי רמת הנגב בע  ה אחדמאשרת פמליאת המועצה   :הצבעההתקיימה       

 
  :אישור הסכם למימון ביוב ציבורי לרפת באר מילכה.  20

   -ארב האגודה השיתופית חקלאיתהציג הסכם בין  מ "ל התאגיד העירוני מי רמת נגב בע"מנכ, יענקלה מוסקוביץ       
  .לאגודה באר מילכה השייכתברפת  הציבורילהקמת הביוב  התאגידמילכה  לבין        
 נדרש אישור  , תאגיד עירוני מתקציב המועצה אבל בהיותו הסביר שלא נדרש שום מימון  תאגידל ה"מנכ       
 . זאת בנוסף להחלטת דירקטוריון התאגיד, מליאה להסכם       

 
 מילכה לבין -ופית חקלאית בארההסכם בין האגודה השית מאשרת פה אחדמליאת המועצה :התקיימה הצבעה       
 .מ"מי רמת הנגב בע       
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 .הקפאת העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב.  22

 הפעילות המבוצעת בעמותה תקטן באופן מהותי ולכן  מוצע להקפיא את הפעילות  5853על פי התכנית לשנת        
 . ש צורך בכךמחדש אם יתברר שיתופעל העמותה  . 525253 -בעמותה החל ה       

    ברמת הנגב  טעמותה לקידום הספורהפעילות בהקפאת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה :התקיימה הצבעה       
 .525253החל  

 
 
 

 
   :ב"אישור נסיעה לארה  .2/

 פרוייקט ) אוהיו לקליבלנד :ימים 58-ל, ב"לאישור נסיעתו לארהראש המועצה מעלה בקשתו        
 קהילה)דנבר , (קרן דיוויס לסטודנטים)לאס וגאס , (שותפות והעמקתהה חיזוק)פאלם ספרינג  (,כרהדירות להש       
 (.שותפה       

 
 .ב"נסיעתו של ראש המועצה לארה מאשרת פה אחדמליאת המועצה   :הצבעההתקיימה        

 
 
 
 :שאילתא –שונות   .32

 תקציבי הוועדים השתתפות המועצה בליון בקריטריונים שאילתא לקיום ד מעלה, חבר המליאה מנחם אופיר        
 .3.58.5858מיום , 525858' בחלוף שנתיים ממועד ההחלטה במליאה מסזאת ו .המקומיים        

 
 התקיים דיון במליאה וראש המועצה הביא הצעתו לקיום דיון במליאה בקריטריונים להקצאת תקציבי הוועדים        
 .5853עון הראשון של המקומיים ברב        

 
 .נמנע  2בעד     21  :הצבעההתקיימה         

 
 בקריטריונים לתקציבי הוועדים המקומיים   , הצעתו של ראש המועצה לקיום דיון במליאה מאשרתמליאת המועצה         
 .5853, ברבעון הראשון        

 
 
 
 
 
 

         

 שמואל ריפמן

 ראש המועצה

 שאול לוי: רשם
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