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 בניין המועצה האזוריתב מהשהתקיי, /3102/0/30מיום , 3102/1' פרוטוקול מליאה מס
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 .ארז ירדני, איתן פאר, לאסף פלמרא
 

 .כהן צפריר ניצה, חגי רזניק, אליעזר בן סעיד :   נוכחים
 

 .ערן ארז, אלי לופו, ענן שיאון ,גיל פלורמן  :  התנצלו
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 :ח ראש המועצה"דו .5
נעשו בנושא  .כנגד שר הפנים. ץ שהגישה מועצה מקומית ירוחם"חברי המליאה עודכנו בבג -

 .אם נדרש יתכנס דיון נוסף בנושא, דיונים רבים בעבר
סר כפי שנמ. פ רמת הנגב"במסגרת מו ח מסיור שקיים בויאטנם ובורמה"ראש המועצה מסר דו -

 .משתלמים בחקלאות והועמקו הקשרים 888בעבר הושלם יעד של 
חברי המליאה עודכנו כי במסגרת שיח של ראש המועצה עם רשות החברות הממשלתיות הוצע  -

אם המהלך יבשיל . כי המועצה תכנס במניותיה של המדינה במסגרת תאגיד מדרשת שדה בוקר
ראש המועצה הציג את היתרונות . כךייתכן שהחברה תהפוך לחברה עירונית על המשתמע מ

 .המליאהלדיון מתקיימת בחינה ובמידת הצורך הנושא יובא שוב . בנושא
 

 : 102/302310מיום , 31022/' אישור פרוטוקול מליאה מס .5
 

מיום , 535853' פרוטוקול מליאה מס מאשרת פה אחדמליאת המועצה : התקיימה הצבעה 
58.85.5853 

 
   :רים"אישור תב .3

 :רים להלן"ריפמן הציג למליאה התבשמואל 

 רים חדשים"תב
 

'  מס
 ר"תב

 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה
הסכום 

הכולל  לפני 
 השינוי

 הערות

 חדש מיזוג באולם משאבים 1509
משרד התרבות 

 והספורט
 ₪163,621  ₪0 

  

 משרד הביטחון חדש מערך טיהור שפכים אגן משאבים 1510
 ₪

70,000,000 
 ₪0 

סכם אושר הה
בגלל 3 במליאה
בעיות 

פרוצדורליות 
נאלצים לפתוח 

ר על חלקו "תב
של משרד 

 הביטחון

1511 
רכישת מבנה יביל לתיכון סביבתי 

 במדרשה
 חדש

 ₪70,000  משרד החינוך
₪ 0 

 ₪30,000  קרן כללית  

 קרן כללית חדש שיפוץ מעונות יום במרחב עם 1512
 ₪

1,337,620 
 ₪0 
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 ₪0  ₪300,000  קרן כללית חדש משפחתון ברתמיםהקמת  1513

 00/מול ל
נוספים ח "אש

 של החטיבה 
3 להתיישבות

יורכב סכום זה 
ח "אש 100 -מ

ממקור 
 200-המועצה ו

ח "אש
מתקציבי 

פיתוח 
עתידיים של 

 3היישוב

   רים"שינויים בתב

'  מס
 ר"תב

 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה
הסכום 

הכולל  לפני 
 השינוי

 הערות

 ₪600,000  ₪540,000  משרד השיכון שינוי קדש ברנע רחוב שני 1436
  

 ₪700,000  ₪220,000  קרן כללית שינוי הרחבת גן בקדש ברנע 1434

קידום של 
המועצה על 

חשבון תקציבי 
 /102פיתוח 

של ישובי 
 הפתחה

 ₪151,000  קרן כללית שינוי גן ילדים דו כיתתי ברתמים 1433
₪ 

1,783,741 

משרד 
:החינוך

2,7,/,5,2- 
:מועצה

100,000  ₪
נידרשת 3

הגדלה של 
270,000  ₪ 

 ₪720,000  ₪320,000  קרן כללית שינוי בית כנסת באשלים כולל פיתוח 1370

החריגה בגלל 
הככלת 
, הפיתוח

, רכישת ציוד
ואי מימון 

משרד הדתות 
ח "קידום ע)

תקציבי פיתוח 
102/) 

1448* 
שאבי הסבת מועדון צעירים במ

 שדה
 שינוי

ר "העברה לתב
2,11 

,,2,754   ₪  
,70,000  ₪

  

העברה 
וסגירת 

 ר"התב

 שינוי שיקום תשתיות במשאבי שדה *1429
ר "העברה מתב

2,,, 
,,2,754   ₪  

 ₪
1,225,414 

  
 

 :התקיימה הצבעה
 .ל"רים הנ"את התב פה אחד מאשרת מליאת המועצה :החלטה
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 ה במקום שאול לויאליעזר בנסעיד כמנהל הארנונאישור  .4
ל לגזבר נקבע כי אליעזר בנסעיד יהיה "ראש המועצה הציג כי במסגרת חלוקת העבודה בין המנכ

 . מנהל הארנונה
 

 3את מינויו של אליעזר בנסעיד כמנהל הארנונה פה אחד מאשרתהמליאה  :הוחלט-התקיימה הצבעה
 

ד "מועצה במקום משרדו של עוכיועץ המשפטי של ה' ד איתן מימוני שלוש ושות"אישור משרד עו .8

  שמואל קדם שיצא לגמלאות

איתן מימוני ד "עוד קדם את "הוצע למנות במקום עו. ד שמואל קדם יצא לגימלאות"נמסר כי עו

 . כיועצים המשפטיים של המועצה' מיימוני שלוש ושות –ומשרדו 

 .לאחר דיון

 .את הדיון למליאה הבאה ועד לבדיקת הנושאלדחות :  הוחלט 

 

 הרחבת הנחה על מבנה ריק: ארנונה  .1
. כך המועצה פעלה כל השנים. בגין בניין ריק למשך חצי שנה 588%בהתאם לחוק ניתנת הנחה של 

, בעקבות פניות של תושבים על כך שדירותיהן ריקות יותר מחצי שנה והם נאלצים לשלם ארנונה
להחליט שיעורים ותקופות  נבדק הנושא עם היועץ המשפטי ובהתאם לתקנות יש אפשרות למועצה

 .אחרות מעבר לתקנות
הנחה )לתקנות הסדרים במשק המדינה ( א)53הומלץ בתוקף הסמכות המוקנית למועצה בתקנה 

מחליטים לקבוע הנחה בארנונה כללית למחזיק של בנין ריק שאין , 5553 –ג "התשנ, (מארנונה
 .לצד כל תקופה משתמשים בו במשך תקופה מצטברת כמפורט להלן בשיעור הנקוב

 588%הנחה בשיעור  –עד שישה חודשים  .5
 88%הנחה בשיעור של  – 55 -עד החודש ה 7 -מהחודש ה .5

            
את הרחבת ההנחה בארנונה על מבנה ריק  מאשרת פה אחדהמליאה : הוחלט  - התקיימה הצבעה

 .ל"בהתאם להמלצות הנ

 
  -תיהרחבת השתתפות המועצה בפעולות בתיכון לחינוך סביב .7

על רקע , שדה בוקרראש המועצה תיאר כי במסגרת המגעים עם התיכון לחינוך סביבתי במדרשת 
יוזמות משותפות ועל רקע שמחצית מתלמידי התיכון הם תלמידי המועצה מוצע להגדיל את התמיכה 

מקור . 5853ח שאושרו במסגרת תקציב "אש 538 -ח מעבר ל"אש 558 -בתיכון לחינוך סביבתי ב
הוצג נייר שהכין מנהל אגף חינוך וקהילה המפרט את כלל הסעיפים . רזרבה לתקציב –י תקציב

 (.ב"מצ)
 

ההשתתפות של  הגדלתאת  אחד-מאשרת פהמליאת המועצה : הוחלט  – התקיימה הצבעה
 .5853במסגרת תקציב המועצה לשנת  ח"אש 558המועצה בפעולות התיכון לחינוך סביבתי בסך של 

 5853רזרבה לתקציב  :מקור תקציבי
 
 

  – /102אישור לשימוש ברזרבה לתקציב  .5
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 :5853ראש המועצה מבקש לתקצב הפעולות שלהלן שלא תוקצבו במסגרת התקציב המאושר של 

 ₪  378,888  כולל רכב צמוד –מימון העסקתו של מנהל אגף הנדסה והתיישבות  .5
 ₪    38,888      "עמדות תושבים"ביצוע סקר  .5
 ₪    38,888    ה למען התושב עבור קרן מצטייניםהעברת לעמות .3
 ₪  588,888      קרוון משרדים ליחידה הסביבתית .4
 ₪    38,888        ציוד לבית ספר צין .8
 ₪    88,888       תיקון מזגנים בבית ספר צין .1
 ₪  558,888   ס סביבתי במדרשה"לב 5853 -הגדלת הקצבת המועצה ב .7
 ₪    18,888     ה אליאבטכס קריאת ניצנה על שם לוב .5

 ₪  77,000,         כ"סה
 555588758סעיף , 5853רזרבה לתקציב : מקור מימון

 
את השימושים המוצעים לרזרבה  מאשרת פה אחדמליאת המועצה  :הצבעההתקיים דיון ולאחריו 

 . 5853 לתקציב

 
 טיפול בהפסקות חשמל ברמת הנגב .5

ובנושא ניהול ' לקיים מגעים עם משרד ננר את ננר ושותחגי הציג כי נערכה בדיקה משפטית ונבחר 
זאת בעקבות הפרעות חשמל רבות שנערכו ברמת נגב –עה בסדר דין רגיל כנגד חברת חשמל תבי

ח זאת "אש 18עלות מוערכת של ההליך עמודת על  .בשנים האחרונות ובעיקר בחודשים האחרונים
 (.ב"המצ)בהתאם להצעה למתן שירותים 

 
לפתוח בתביעה כנגד חברת חשמל  מאשרת פה אחדמליאת המועצה :  הצבעהון ולאחריו התקיים די

 .יש לבדוק האם היישובים רוצים להצטרף לטביעה. בסדר דין רגיל כמוצע
 .5853רזרבה לתקציב : מקור מימון

 
 :/102אישור תקציבי הועדים לשנת  .58

  5853חות של תקציבי הועדים לשנת "גזבר המועצה הציג את הדו

 ועד מקומי
השתתפות המועצה 

 פ הקריטריונים"ע

כ "סה
תקציב 

 שם רואה חשבון ועדת ביקורת סטטוס הועד

מדרשת 
  1,583,429   ₪  בן גוריון

 ₪   
 תקין  5,564,725

, אבישי דויטש, יורם אייל
 אריאל זאב, ניר קידר

ניסים אבישי ממשרד רואה 
 מ"חשבון מירן בע

  270,478      ₪  כמהין
 ₪     
 ברית פיקוח עופר אלעד, יואב קציר תקין  362,061

משאבי 
  837,344      ₪  שדה

 ₪   
 תקין  1,456,000

אלברטו , דוד וענונו
 ויקטור דיומין, גולדמן

    BDO- לוטקר, זיו האפט ,
בהט, טולדנו, שטיין  

  463,708      ₪  אשלים
 ₪     
 תקין  533,708

, יקיר כהן,רוויטל ראובני
 זרחירפי מ

ניסים אבישי ממשרד רואה 
 מ"חשבון מירן בע

  697,011      ₪  שדה בוקר
 ₪     
 תקין  877,960

, שרה גוכמן, רותם כהן
 ח בועז ארדה"רו דבי שניידר, אילן שום

באר 
  280,430      ₪  מילכה

 ₪     
319,360  

יישוב 
מתחת 

     לקו 
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  329,383      ₪  טללים
 ₪   
 ח ניסים אביש"רו אלי לוי, טטיאנה חייטמן ןתקי  1,373,012

 תקין    311,466      ₪  מרחב עם
, אהרון זייטוני, ארז לוזון

 ברית פיקוח איתי קריגר

מצפה 
  186,630      ₪  עזוז

 ₪     
186,630  

יישוב 
מתחת 

     לקו 

  1,145,712   ₪  רביבים
 ₪   
 תקין  1,325,712

קרולין , לריסה שוורצמן 
 אלדד ימין , ומוןסל

    BDO- לוטקר, זיו האפט ,
בהט, טולדנו, שטיין  

  307,690      ₪  קדש ברנע
 ₪     
 תקין  457,315

ליאור , מתי ברקוביץ
 ברית פיקוח ,סלפטר

  451,717      ₪  רתמים
 ₪     
 תקין  451,717

, דוד כהן, משה קרסנר
 יגאל ברק עופר

ניסים אבישי ממשרד רואה 
 מ"ירן בעחשבון מ

  
 

 :החלטה
הרכב ועדות הביקורת , 5853מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציבי הועדים המקומיים לשנת 

 .ורואי חשבון של הועדים

 
  -אישור פרוטוקול ועדת רכב .55

 .55.5.53ראש המועצה הציג את פרוטוקול ועדת רכב מיום 
פרוטוקול ועדת רכב ומאמצת את  את מאשרת פה אחדמליאת המועצה : הוחלט  – הצבעההתקיימה 

 .פרוטוקול ועדת רכב מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה .המלצותיו
 

 
  -אישור משלחת לפולין במסגרת מצעד החיים בפלונסק .55

" מצעד לחיים"השנה העיר מארגנת . ראש המועצה הציג את הקשר המתמשך עם הקהילה בפלונסק
ולשם , "כיכר בן גוריון"בית של דוד בן גוריון בפלונסק יקרא כמו כן שם הכיכר בו היה ה, בעיר עצמה 

ה תיהיה תהמועצה נענתה להזמנה ומשלח. כך ראש העיר הזמין השנה משלחת של רמת הנגב
 :מורכבת מ

-מנהלת המכון למורשת בן. איתן פאר, צביקה טוכטרמן, רחל ביטון, מיכל וולוקיטיה – חברי מליאה
 .שאול לוי ושמואל ריפמן, אופיר צימרינג, שירה מוריוסף:  המועצהנציגי , דפנה ארבל: גוריון 

 
 .ואת הרכבהאת יציאת המשלחת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה :  הוחלט -הצבעההתקיימה 

 5853במסגרת תקציב : מקור מימון
 

  -הקמת ועדה לבחינת קריטריונים להשתתפות בתקציב הועדים המקומיים  .53
, טריונים ברורים לקביעת השתתפות המועצה בתקציבי הועדים המקומייםלפני שלוש שנים נקבעו קרי

נבחן את הקריטריונים , במידה והמליאה תבקש זאת, באותה החלטה נקבע שבתום שנתיים 
 .שנקבעו

אליאסף , ענן שיאון, רחל ביטון, ערן ארז:  ההרכב המוצע. מוצע להקים צוות שיבחן את הקריטריונים
 .אליעזר בנסעיד, פלמר
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המליאה ושינויים בקריטריונים  הצוות ימליץ עלבמידה ו. הצוות יביא את המלצותיו לאישור המליאה
 .5854רק בתקציב הם יכנסו לתוקפם , תאשר שינויים אלה

 
 צוותהקולות את הרכב -המליאה מאשרת ברב. נמנעים 5בעד  55: הוחלט  -הצבעההתקיימה 

 .ם המקומייםלבחינת קריטריונים להשתתפות בתקציב הועדי
 

 3של העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב 1021חות כספיים "אישור דו .54
 .לאחר סקירת הדוחות התקיימה הצבעה

 
 .אושרו פה אחד 5855חות של העמותה לשנת "הדו - החלטה

 
 בקשה להגשת תמיכות ממשרד החקלאות עבור שיקום תשתיות ביישובים כפריים .58

מבקשת אישור להגיש בקשה לתמיכות ממשרד החקלאות מהנדסת המועצה שירה מוריוסף 

 .אנו נדרשים לצרף את החלטת מליאת המועצה יחד עם הבקשה עצמה. ל"לפרויקטים הנ

 :החלטה
הגשת בקשה למשרד החקלאות לביצוע שיקום תשתיות ביישובים כפריים  מאשרת פה אחדהמליאה 

 .על פי המתווה שבמכתבה של מהנדסת המועצה
 . התמיכות שיאושרוגובה את העבודות רק על סמך ועל פי המועצה תבצע 
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