
��לשכת ראש המועצה                                                                               

                                                                                                                 il.org.rng@srifman:Email  �������������������������������������������������������

�                                                                                                    il.org.rng.www  ��

��

����������������������������������������������������������6553296-08: פקס, 6564152-08: טל�������������������������������������������85515חלוצה  . נ.ד�����

  
  08.01.09 מיו� 20091/פרוטוקול מליאת המועצה מספר 

  
, חיה קולב, אריה וינד, רות� ישראלי, דוד פלמח, איציק לוי, שמואל ריפמ	  : משתתפי�

, רחל ביטו	, אודי זילברשטיי	, יל'מוטי אברג, גדעו	 פרידברג, חגי רזניק
  .יצחק קאודרס, ראוב	 קופל

  .שאול לוי, ענת לב ר	, אליעזר ב	 סעיד  : נוכחי�
  .אק ביסמוט'ז, איריס טוביה, אלי פר�, עוזי דלל  : התנצלו

  
  :על סדר היו�

  .ח ראש המועצה"דו .1
 .07.12.08 מיו� 10/2008אישור פרוטוקול מספר  .2

 רי�"אישור תב .3

 .2009אישור תקציבי הוועדי� המקומיי� לשנת  .4

 . אליעזר בנסעיד–אישור נציג המועצה לאיגוד ערי� אזור באר שבע  .5

 . השלמת חברי� בוועדה– שימור אתרי� ועדת .6

 .לפעילות בנושא גמלי� ויעו� משפטי מיוחד,אישור תקציב מיוחד לסיוע לעוט, עזה .7

 אישרור מס ועד ארנונה אשלי� .8

 

  ח ראש המועצה"דו .1

היתה . שמואל ריפמ	 סקר את התנהלות המועצות והתושבי� בעוט, עזה  .א
.                                                                                                     טיפול במערכת האזרחיתהכנה טובה ה	 של פיקוד העור, וה	 של המועצות ל

עיקר . המועצה מקיימת מעקב ועידכו	 התושבי� על פי ההתפתחויות
הפעילות קשורה בתאו� אירוח והפגות של תושבי� מעוט, עזה בישובי 

 מנהלת השירותי� -ר	 -עילות במועצה היא ענת לבמרכזת הפ. המועצה
.                                                                                                    החברתיי�

ר	 מציינת בהערכה את ההתגייסות היעילה והמוצלחת של ישובי -ענת לב
).                                             אשכול. מ.קר מבעי(המועצה לקליטת משפחות מישובי עוט, עזה 

ר	 בריכוז פעילות -ציי	 את תרומתה החשובה של ענת לב, שמואל ריפמ	
  .ההתנדבות

  
  200910/' אישור פרוטוקול מס .2

  .7.12.08 מיו� 10/2008 פרוטוקול מאשרתמליאת המועצה 
  

  :2009ר שנתי "אישור תב .3
י משרד הפני� אנו מחוייבי� לאשר ג� את "תי עבמסגרת אישור התקציב השנ

שיבוצעו במהל0 שנת תקציב ) פרוייקטי�(רי� "המורכב מכל התב" ר השנתי"התב"
רי� הידועי� לנו "לכ	 להל	 כל התב,  ושידועי� לנו בזמ	 אישור התקציב הרגיל2009

 ושלגביה� יש למועצה התחייבויות חשביות מהגופי� 2009שיופעלו בשנת תקציב 
  .מממני�ה

  .רי� מותני� לשנה זו"נכו! להיו� למועצה אי! שו� תב
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    תקציב בלתי רגיל-' נספח ב   

       2009ר שנתי "תב

פרוייקטים או פעולות חד פעמיות 
  לפי סדר עדיפויות-לביצוע 

מועד 
התחלת 
 הביצוע

משך ביצוע 
משוער 

 )בחודשים(

עלות מוערכת 
של הפרוייקט עד 

 לסיומו

מימון מובטחים או מקורות 
 -אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט 

 )₪ב (כולל השתתפות הרשות 

השפעת הפרוייקט על 
הוצאות שוטפות ועל 
מצבת כח אדם אחר 
סיומו ומקורות מימון 

לפרעון  מלוות 
 )₪ב (מבוקשים 

מספר 
 ר"תב

 935 אין קרן כללית לפיתוח 40,000 ₪ 0 בוצע עבודות פיתוח ונוי באשלים

        ₪ 40,000     

 1267 אין קרן כללית 6,000,000 ₪ 24 01/02/09 תכנון וביצוע מערכות ביוב 

     6,000,000 ₪       באגן משאבים

 1268 אין משרד השיכון 650,000 ₪ 6 01/03/09 תשתיות למחנה זמני רתמים

        ₪ 650,000     

 1227 אין ך הסוכנותתרומה דר 96,466 ₪ 1 01/01/09 פיתוח נוי בכמהין

 1269 אין המשרד להגנת הסביבה 161,050 ₪ 6 01/03/09 תשתיות מחזור מכספי היטל

     161,050 ₪       2008הטמנה 

 1270 אין המשרד להגנת הסביבה PET 01/01/09 12 ₪ 17,381 2008פרוייקט 

 1271 ןאי המשרד להגנת הסביבה 69,300 ₪ 12 01/02/09 תכנית חינוכית למחזור

 1272 אין משרד הפנים 500,000 ₪ 8 01/02/09 הכנת תכניות כלכליות וארגוניות

     500,000 ₪       לכפר שיקומי רוח מדבר

 1273 אין משרד השיכון 350,000 ₪ 3 01/02/09 העתקת מרכיבי ביטחון בניצני סיני

 1274 אין משרד המדע תרבות וספורט 100,000 ₪ 2 01/01/09 מתקני ספורט

 1276 אין משרד הבטחון 91,476 ₪ 2 15/01/09 שערים חשמליים לבאר מילכה

 1275 אין משרד השיכון 350,000 ₪ 2 01/02/09 מדרשה-ר שלב א "פתמ-תיקון קו ביוב

 1205 אין משרד התחבורה 2,000,000 ₪ 12 01/03/09 תאורה בכבישי גישה לישובים

 1277 אין משרד הבטחון 39,847 ₪ 3 01/03/09 הקמת ביתן שמירה בקדש ברנע

 1278 אין משרד הבטחון 39,847 ₪ 3 01/03/09 הקמת ביתן שמירה בבאר מילכה

 1279 אין משרד הבטחון 79,695 ₪ 3 01/03/09 הקמת מחסן נשק בבאר מילכה

 1280 אין משרד החינוך 435,200 ₪ 5 01/02/09 הצטיידות בכיתות חכמות בבתי ספר

      ₪ 11,020,262       

  
  . ר השנתי" התבמאשרתמליאת המועצה 

י מליאת "י משרד הפני� במסגרת אישור התקציב הרגיל שאושר ע"ר שנתי זה יאושר ע"תב
-התקציב הרגיל והבלתי רגיל יוגש לאישור משרד הפני� עד ה. 16/11/08המועצה ביו� 

31/1/09.  
  

  אישור תקציבי ועדי� מקומיי� .4
ני המליאה הצעת התקציב שהועדי� המקומיי� הגישו גזבר המועצה הציג בפ

התקציבי� תוקנו על ידי גזבר המועצה במקרי� בה� השתתפות . לאישור המליאה
המועצה לא תאמה את החלטת המליאה במסגרת אישור תקציב המועצה מיו� 

16/11/08 .  
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 2009/18/-הצעה למליאה ב 2009תקציבי הועדים המקומיים לשנת 

    

 ישוב

הצעת תקציב של הועד לאישור 
 מליאה

מתוך 
התקציב  סך 
השתתפות 
 המועצה

הכנסות 
 עצמיות

  מ ושונות דרך "שכל,מרכיבי ביטחון 
 מועצה

 240,000 0 833,000 1,073,000 רביבים

 0 598,000 785,000 1,383,000 משאבי שדה

 107,400 0 406,000 513,400 שדה בוקר

 312,000 268,022 151,000 731,022 טללים

 0 0 96,000 96,000 רתמים

 84,400 89,500 924,000 1,097,900 ג"מדרשת ב

 60,000 138,500 90,000 288,500 מרחב עם

 82,000 111,750 60,000 253,750 באר מילכה

 885,800 1,205,772 3,345,000 5,436,572 כ "סה

 ישוב

שור הצעת תקציב של הועד לאי
 מליאה

מתוך 
התקציב 

השתתפות 
 המועצה

הכנסות 
 עצמיות

  מ ושונות דרך "שכל,מרכיבי ביטחון 
 מועצה

 80,000 300,000 403,000 אשלים

 33,000   110,000 143,000 כמהין

 48,000 51,000 220,000 319,000 קדש

   50,000 0 עזוז

      :מקבלי הקצבות שאינם ישובים

   160,000   ניצנה

   350,000   מחנה טלי

   50,000   גרעין כפר רתמים

 81,000 456,414 1,240,000 1,130,414 כ "סה

 966,800 1,662,186 4,585,000 6,566,986 כ כללי"סה

   85,000   חוות בודדים

    

 0720חות שנתיים "אישור הדו  2009ועדים מקומיים 

 2007ח כספי מבוקר לשנת "הוגש דו ישוב

ח "הוגש דו
כספי מבוקר 

     2008לשנת 

 :בניהול עצמי

 

     

  ח הכספי של "במסגרת הדו: בניהול המועצה
 המועצה

 אשלים     הוגש רביבים

 כמהין     הוגש משאבי שדה

 קדש ברנע     הוגש שדה בוקר

 עזוז     לא הוגש טללים

 מחנה טלי     הוגש רתמים

 ניצנה     לא הוגש מדרשת בן גוריון

 באר מילכה     לא הוגש מרחב עם

 כפר רתמים        
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   ח"רו-עדות ביקורת ובחירת ו

  

 

    

 בהט,טולדנו,לוטקר,זיו האפט קרולין סלומון, רננה יסעור, לריסה שוורצן רביבים

 bdo חברת -שלומי בהט מבקר חיצוני-עדי בבאי-אלברטו גולדמן משאבי שדה

 בהט,טולדנו,לוטקר,זיו האפט קרולין סלומון, רננה יסעור, לריסה שוורצן רתמים

 מנוהל במסגרת תקציב המועצה  )ישוב מתחת לקו(לא חייב  עזוז

  )ישוב מתחת לקו(לא חייב  באר מילכה

  )ישוב מתחת לקו(לא חייב  גרעין רתמים

 מנוהל במסגרת תקציב המועצה   נדרש בכתב קדש ברנע

 מנוהל במסגרת תקציב המועצה   נדרש בכתב אשלים

 שניסים אבי   נדרש בכתב טללים

 מנוהל במסגרת תקציב המועצה   נדרש בכתב כמהין

 מנוהל במסגרת תקציב המועצה   נדרש בכתב מרחב עם

   נדרש בכתב שדה בוקר

 ...הלוי ושות, מידד     ברנרד רוזנפלד, מיכל מויאל, יצחק אונגר ג"מדרשה ב

  
  . נגד אי! נמנעי�1,  בעד14: התקיימה הצבעה

  .2009שרת את תקציבי הועדי� המקומיי� לשנת מליאת המועצה מא
  

  שבע)מינוי נציג באיגוד ערי� לכבאות אזור באר .5
סעיד כנציג המועצה באיגוד ערי�    - מינויו של אליעזר ב	מאשרתמליאת המועצה 

  .לכבאות
  

  מינוי ועדת שימור אתרי� במועצה .6
צחק קאודרס       ח וי"שמואל ריפמ	 הביא לאישור מליאת המועצה מינויי� של דוד פלמ

  .בהשתתפות בוצי מרביבי�, כחברי הועדה לשימור אתרי� במועצה
  .ח" דוד פלמ–מזכיר הוועדה . ר הוועדה" יו-שמואל ריפמ	 

  . הרכב הוועדה לשימור אתרי�מאשרתמליאת המועצה 

  .לתפיסת גמלי� וייעו, משפטי, אישור תקציב מיוחד לסיוע לעוט+ עזה .7
  : המליאה תקציב מיוחד למימו	 הפעילויות הבאותשמואל ריפמ	 הביא לאישור

   75,0001  -  פיקוח חקלאי ותפיסת גמלי� . א
   50,0001  -ייעו� משפטי לטיפול בחוות בודדי� . ב
   50,0001  -ייעו� משפטי להעסקת עובדי� זרי� . ג
   1 75,000   -.תקציב מיוחד לסיוע לישובי עוט, עזה. ד

  . 250,0001ל בתקציב של "נ הפעילויות המאשרתמליאת המועצה 
  .2009רזרבה לתקציב : מקור מימו	

  2009אישרור מס ועד ארנונה אשלי� .   8
 גביית מאשרתמליאת המועצה , 22.12.08פ החלטת ועד מקומי אשלי� מיו� "ע

 1 0.5-ו, ר" מ80ר עד לגודל מבנה מגורי� של "למ 1 8ארנונה לועד אשלי� בס0 
  )1 –נגד , 14 –בעד : התקיימה הצבעה.ר נוס,"לכל מ

  
  
  

  שמואל ריפמ	            שאול לוי: רש�
  ראש המועצה


