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 בניין המועצה ב מהשהתקיי, 402/4040מיום , 4102/0 'פרוטוקול מליאה מס
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 :ח ראש המועצה"דו 4/
 

ערן רזין העוסקת בחלוקה בין רמת הנגב לרשויות ' ראש המועצה הציג את עבודת הועדה בראשות פרופ -
ככלל רמת הנגב . הרשמית של רמת הנגב בועדההציג את המבנה הכלכלי כפי שהוצג בעמדתה . בדרום

על בסיס אשכול של פיתוח משותף או  מציגה את מגוון צרכיה ועודף תפעולי ככל שיהיה כזה יוצע לחלוקה או
כן הוצגה הדרישה של המועצה לתיאום בין שלושת הועדות שקמו . לחלופין על בסיס קריטריונים מוצעים

ות הועדה לא יהיו לשביעות רצון המועצה נלך למהלך משפטי כנגד כמו כן ברור לכל שאם תוצא. בדרום
מ עם מועצה מקומית ירוחם בכדי לבדוק "בנוסף ציין ראש המועצה כי מתקיים מטעמו מו. המלצות הועדה

כמובן שכל החלטה בנושא זה השונה מההחלטה . האם ניתן להגיע להסכמות עוד לפני סיכומי הועדה
 .סות הקיימת עם ירוחם תובא לדיון ואישור המליאההקודמת בנושא חלוקת ההכנ

 
לפיתוח נושא ₪ מילארד  8.8אישרה תוכנית פיתוח של " מקורות"חברי המליאה קיבלו סקירה על כך שחברת  -

בנוסף נסקרו המהלכים . המשמעות היא תגבור כמויות המים ברמת הנגב. מים ותשתיות המים ברמת הנגב
 .לקאית מקיימת בנושא המיםהאסטרטגיים שהמועצה והועדה הח

 
אנו . שוהים 388-נכון לכתיבת שורות אלו יש מעל ל. התייצבה שגרת עבודה" חולות"הובהר כי במתקן  -

 .להתנהגות שתסכן את מרחב רמת הנגב ופתחת ניצנה" אפס סבלנות"מקיימים הערכות מצב בנושא ונפעל ב
 

גוריון כנגד המועצה -של הועד המקומי מדרשת בןץ בנושא התביעה "תיאר כי התקיים דיון בבג ראש המועצה -
לאחר הליך שנמשך קרוב לארבע שנים בית . ותאגיד מדרשת שדה בוקר כמשיבים בנושא חלוקת הקרקעות

בכך אימץ בית  .והורה על מחיקת העתירה, המשפט העליון לא מצא מקום להיענות לתביעות הועד המקומי
זורית וכן את עמדת המדינה שיש למצות משא ומתן קודם המשפט העליון למעשה את עמדת המועצה הא

י "ורמר תאגיד מדרשת שדה בוקר "ראש המועצה עדכן בדבר הדיאלוג החיובי שמתקיים עם יו .להליך משפטי
 .יש הסכמות על רב הנושאיםככל הנראה ; בנושא 

 
 

 2/420./402מיום  /4102/אישור פרוטוקול  04
 .לפני חברי המליאה הובא לאישור פרוטוקול הישיבה הקודמת     

 .את פרוטוקול הישיבה הקודמתמאשרת נערכה הצבעה מליאת המועצה :  החלטה

 
 רים"אישור תב 4.

 :רים הבאים "ראש  המועצה הציג את התב

 :חדש

 תכנון גן ילדים בקדש ברנע   :מטרה :0.4/ר "תב
 לעבודות פיתוחקרן : מקור ₪  78,888   :סכום   
 ₪ 78,888   :כ"סה  
 

 תכנון בית ספר ממלכתי דתי   :מטרה :0.0/ר "תב
   קרן לעבודות פיתוח: מקור  ₪ 488,888   :סכום   
 ₪ 488,888   :כ"סה  
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 תכנון שטח ציבורי פתוח בטללים   :מטרה :0.1/ר "תב

 קרן לעבודות פיתוח: מקור  ₪ 78,888   :סכום   
 ₪ 78,888   :כ"סה  
 

 תכנון מעונות במדרשה   :מטרה :0.1/ר "תב
 קרן לעבודות פיתוח: מקור   ₪ 588,888   :סכום   
 ₪ 588,888   :כ"סה  
 

 תכנון בעיות תנועה במועצה   :מטרה :0.1/ר "תב
 קרן לעבודות פיתוח: מקור  ₪  88,888   :סכום   
 ₪ 88,888   :כ"סה  
 

 פרוייקטיםניהול ופיקוח על    :מטרה :0.1/ר "תב
 קרן לעבודות פיתוח: מקור  ₪  555,888   :סכום   

 .לתבר זה מופיע בדף נפרד המצורף לפרוטוקול זה פירוט העבודות     
 ₪ 555,888   :כ"סה  
 

 תכנון תשתיות לקראוונים בניצנה   :מטרה :042/ר "תב
 קרן לעבודות פיתוח: מקור  ₪ 488,888   :סכום   
 ₪ 488,888   :כ"סה  
 

 (י משרד הפנים על שיפוץ אולם מליאה"ר שלא אושר ע"במקום תב) תכנון מתחם המועצה   :מטרה :/04/ר "תב

 קרן לעבודות פיתוח: מקור  ₪ 388,888   :סכום   
 ₪ 388,888   :כ"סה  
 

 :שינויים

 חדר עיון וספריה בבית ספר צין   :מטרה :/.4/ר "תב
 ₪  5,518,555  :סכום קודם  

   'תרומה קרן מיראג :מקור מימון  ₪ 398,093 :ההגדלהסכום 

 ₪ 5,185,888   :כ"סה  
 
 

 הטמעת עקרונות קיימות בחינוך   :מטרה :411/ר "תב
 ₪  45,578  :סכום קודם  

 המשרד להגנת הסביבה: מקור מימון ₪  37,888 :סכום ההגדלה
   קרן לעבודות פיתוח: מקור מימון ₪  58,888 

 ₪ 51,378   :כ"סה  
 

 ע תיירותית אשלים"תב   :מטרה :4.1/ר "תב
 :ר"בקשה לשינוי שם התב

 ע תיירותית אשלים"תב :  שם נוכחי
   ע תיירותית ויישובית אשלים"תב :  שם מבוקש

 
 ע תיירותית וישובית אשלים"תב   :מטרה :4.1/ר "תב

 ₪  535,151  :סכום קודם  
   לעבודות פיתוחקרן : מקור מימון ₪  58,888 :סכום ההגדלה

 ₪ 514,151   :כ"סה  
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 רכז אזורימהחלפת גגות אסבסט ב   :מטרה :11./ר "תב
 ₪  388,888  :סכום קודם  

   קרן לעבודות פיתוח: מקור מימון  ₪ 8,888 :סכום ההגדלה
 ₪ 388,888   :כ"סה  
 

 ע שדה בוקר"תב   :מטרה :001/ר "תב
 ₪  455,151  :סכום קודם  

   קרן לעבודות פיתוח: מקור מימון  ₪ 418,888 :סכום ההגדלה
 ₪ 545,151   :כ"סה  
 

 תכנית אב ומתאר ישובית רביבים   :מטרה :1/./ר "תב
 ₪  455,151  :סכום קודם  

 קרן לעבודות פיתוח : מקור מימון ₪  858,888 :סכום ההגדלה
 ₪ 5,884,151   :כ"סה  
 

 שדהתוכנית ישובית משאבי    :מטרה :001/ר "תב
 ₪  414,588  :סכום קודם  

   קרן לעבודות פיתוח: מקור מימון  ₪ 438,888 :סכום ההגדלה
 ₪ 554,588   :כ"סה  
 

 תכנית אב ומתאר ישובית כמהין   :מטרה :0/./ר "תב
 ₪  434,588  :סכום קודם  

 קרן לעבודות פיתוח: מקור מימון ₪  588,888 :סכום ההגדלה
 ₪ 834,588   :כ"סה  
 

 ס משאבים"הסדרת כביש גישה לבי   :מטרה :0.0/ר "תב
 ₪  588,888  :סכום קודם  

 קרן לעבודות פיתוח: מקור מימון  ₪ 778,888 :סכום ההגדלה
 ₪ 5,178,888   :כ"סה  
 

 .₪ 4,851,888 -רים המובאים לאישור שמקור המימון שלהם מקרן לעבודות פיתוח מסתכמים ב"כ התב"סה
 .י מחלקת ההנדסה והכולל פירוט של עבודות התכנון"שהוגשה עמצורף בזה הטבלה 

  
 .רים האמורים"את התב פה אחדמליאת המועצה מאשרת  -נערכה הצבעה  :החלטה

 
 .יואב דוניץ, עלית וייל שפרן: השתתפו  – הצגת פעילות של היחידה הסביבתית 44

ר הועדה לאיכות הסביבה הציגו את פעילות היחידה "עלית וייל שפרן מנהלת היחידה הסביבתית ויואב דוניץ יו
ייצוב הועדה נוכח השינוי המבני המשמעותי : במסגרת הועדה מנה יואב את האתגרים בין היתר . והועדה

עידוד , ר קיימאמעקב יישום התכנית המועצתית לפיתוח ב, 5853שעברה עקב הסדרתה במהלך שנת 
 .המשך ליווי היחידה הסביבתית, "לאפס פסולת"השאיפה 

 
התייעלות  –עלית הציגה את הנושאים המרכזיים בהם עוסקת המועצה בשוטף כחלק מפעילותה הנמרצת 

, מזון מקיים ופעילות חינוכית, הפרדה במקור טיוב השלב התפעולי, אנרגטית ביישובים במבני ציבור במועצה
 . מציאת פתרונות קצה לפסולת חקלאית

 .חברי המליאה ברכו את עלית ויואב על הפעילות הברוכה ואת היוזמה להופיע לפני המליאה
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 – " רמת הנגבמי "-מינוי אדווה לויד כדירקטור ב 04
אדווה עומדת בכל תנאי הסף . ל המועצה הציג כי מוצע למנות את אדווה לויד כדירקטור במי רמת הנגב"מנכ

תפנה לועדה לבדיקת מינויים שליד משרד הפנים , י מליאה המועצה"לאחר אישור ע .ונראית כמינוי מומלץ
 .  כנציג מקרב הציבור

מי רמת "וה לויד כדירקטור באת מינויה של אדו אחד-שרת פהמאמליאת המועצה . נערכה הצבעה:  החלטה
 .בכפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים בתאגיד עירוני" הנגב

 
 –  ורכישת רכב לראש המועצה 14/4/4אישור פרוטוקול ועדת רכב  14

פרוטוקול ועדת הרכב הממליץ על רכישת רכב חדש  –ב "י חברי המליאה הוצג פרוטוקול ועדת רכב הרצנלפ
קרן רכב "מקור המימון כמופיע בהחלטת הועדה . לראש המועצה ורכב עבודה לתברואה בהתאם לפירוט

 ".קטן
ומאמצת את ההחלטות  5.5.54את פרוטוקול ועדת הרכב מיום  מאשרת פה אחדמליאת המועצה : החלטה 

זאת בהתאם לכלל הנתונים  - אש המועצה ורכב עבודה לתברואהרכב לרהחלפת האמורות בו בדבר רכישת 
 .המוצגים בפרוטוקול

 
 –  02/4א "אישור תקציב הג 14

בהתאם להערה . ₪ 855,538בסך כולל של ,  5854 -א ל"תקציב הג, הביא לאישור המליאההמועצה גזבר 
התקציב המיועד להחזקת המקלטים בישובים כלול , שנוספה על ידנו על דפי התקציב בדומה לשנים קודמות

 . זאת על פי האצלת הסמכויות של המועצה לועדים המקומיים, בתוך תקציב הועדים המקומיים
 .₪ 34,755בסך של  5854א כלל ארצי לשנת "כמו כן הובא לאישור המליאה השתתפות המועצה בתקציב הג

 .א על פי הפירוט וההסברים שניתנו לעיל"את תקציבי הג מאשרת פה אחדמליאת המועצה  :החלטה
 

 לרשות איתנהלאוצר המדינה מבנק דקסיה כהלוואה ח "מלש 0אישור הלוואה על סך  14
וצר המדינה להסכם בין הממשלה לבין מרכז השלטון המקומי הוחלט שהרשויות האיתנות יעבירו לא בהתאם

לנו נקבע שעלינו להעביר . כל רשות על פי תקציבה והקריטריונים שנקבעו, שנים 58 -הלוואה עומדת ל
 .54445854 -ב₪  5,858,888הלוואה בסך של 

שנים במסלול פריים לפי  58 -הוצע לקחת הלוואה מקבילה מבנק דקסיה ל, בהתאם להנחיית ראש המועצה

 (.נכון לרגע זה - +8P) 8+פריים

 .ל"שנים לפי התנאים הנ 58-מליאת המועצה מאשרת פה אחד לקחת הלוואה מבנק דקסיה ל :החלטה
 

 :אישור מינוי חבר מליאה מטעם באר מילכה 14

תושבת המקום תיהיה  –אשר הציע שהחברה ניצה כהן צפריר , לאחר שראש המועצה התייעץ עם הישוב באר מילכה

 .ממליאת המועצה לאשר את ההמלצה, מבקש הוא, ועצהנציגת הישוב במליאת המ

 :החלטה

ציגת הישוב למנות את החברה ניצה כהן צפריר כנאת המלצת הישוב וראש המועצה  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 .במליאת המועצה

 
 העברת חשבון מנוהל מבנק לאומי לבנק אוצר החייל 24/

, 774835455בתיק ניירות ערך בבנק לאומי מספר למועצה חשבון בנק המשמש להפקדת עודפים זמניים 
 .מ"חשבון זה מנוהל על ידי בית ההשקעות אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע. באר שבע 187סניף , 58בנק 

, 54בנק , 871585גזבר המועצה מבקש להעביר תיק ניירות הערך מבנק לאומי לבנק אוצר החייל  לחשבון 
 .מ הרשאה לניהול החשבון"לנס נשואה ניהול השקעות בעולתת לבית ההשקעות אקס 313סניף 

 :החלטה
העברת תיק ניירות ערך מבנק לאומי לבנק אוצר החייל על פי הפרטים  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 .ל"הנ
 

 שמואל ריפמן        
 ראש המועצה     חגי רזניק :רשם 


