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 /2019/33ך בתארי 9201/30פרוטוקול מליאה מספר 

 במשרדי המועצה                             

 

, , ארז לברן, ערן יריב מילוא ,דוד פלמ"ח איתן כהן,  , ארז לוזון, ארז ירדני מוטי אברג'ל,  ,  , משתתפים:

 , רויטל ראובני , טוכטרמןצביקה  , מרדכי מוני ,ענן שיאון , דוד בן לול, עמר, 

 אליאסף פלמר ,ברוריה גולדבלט :חסרים

, יוני שריר, איציק צור, עוזי , אדוה לוידאמיר אלחייק, דוד שטרק, אליעזר בן סעידצחי רם,   :נוכחים

 שירה מוריוסף. ,חבשוש, צבי בן דרור
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 דו"ח ראש המועצה  .1
אישר למועצה תקציב השתתפות לבית הספר התיכון. עד הרגע האחרון זה לא היה  –משרד החינוך 

לערך. כמו כן אושרו שתי כיתות גן. לא אושר ₪ מיליון  15ודאי. הרבה עבודת מטה נעשתה . מדובר ב

 השתתפות בבית ספר משפטים. 

י ביותר בעולם התרומות היהודי. משלחות ארה"ב , חיבור אסטרטגי עבור רמת הנגב. חיבור משמעות 3

למפעל ההשגה המשלחת ₪ גם כאן מדובר בעבודה יסודית של המועצה. אושר סיוע של חצי מיליון 
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התרשמה מההערכות של המועצה של כל הצוות מהקהילה ומהמועצה. למועצה נדרש היום מימון מאוד 

 בינוי. שינוי ארגוני שנשא פרי.  קרן JNFמשמעותי עבור פיתוח אין לכך היום מקורות ממשלה ואילו ל

ישובים. ביחד עם המוקד אנו  5היום התחילה לעבוד המח' המונציפלית באגף שפ"ה שיתן מענה ל

 מקווים למפות ולתת מענה. 

 . התייחסות של המועצה בהתאם לשונות הגדולה בין הישובים. 2016סגירת מעגל לרעיון שעלה בשנת 

ועדת גבולות לביש יואב קרית גת, ראש המועצה מביא את מה שקרה לדוגמא לתהליך שאנחנו חוששים 

 ממנו.

נימצא מקום חלופי באזור הר שחר אך הצבא לא יספיק לנקות את השטח ולכן לא יוכל  –מידברן 

יעון שלנו דונם. לצורך קיום אירוע כזה זה מדגים את הט 1000להתקיים במועצה. בכל הנגב הגדול אין 

 שאין באזור שום שטח לפיתוח.

בשלישי שעבר אישרה בולנתע הזזת הסימבול לישוב הבדואי בהר הנגב מרמת ציפורים לעבדת, אנחנו 

תמכנו במהלך הזה ממספר טעמים בהם ריכוז האוכלוסיה האפשרות לעסוק בחקלאות יכולת קבלת 

 ם בדיקות שונותמים שאלת השיוך עוד לא עומדת על הפוך, אך אנחנו מקיימי

  3/2/2019מתאריך   2019(2אישור פרוטוקול מליאה מס' ) .2
 את פרוטוקול המליאה  נמנע 1בעד  12מאשרת ברוב מליאה המועצה החלטה: 

 
 

 מוזמן יוני שריר. -לקידום תכנון ההתיישבות הבדואית בהר הנגב  דו"ח פעילות פרוייקטור   .3

. יוני שריר משמש כפרוייקטור לקידום ההתיישבות בהר הנגב במימון הרשות להסדר הבדואים בנגב  יוני
החלטות המדינה להסדרת הישוב )שלא  את  את התפתחות ההתיישבות הבדואית בהר הנגב, בפני המליאה

ועד החלטת הולנת"ע שהתקבלה השבוע לקבוע את התחילו לקדם את הישוב  2006-2017התממשו( מאז 
עיקר עבודתו לייצר הסכמות ואמון עם  ומוקדי תעסוקה. מיקום היישוב בעבדת ולא ברמת ציפורים 

 הקהילות בהר הנגב 
כמו כן   עידכן כי המועצה היא היוזם לפעילות בנית הקהילה . ראש המועצה –חברי המליאה שאלו שאלות 

 . על המדיניותלכשיאספו הנתונים יתקיימו דיונים המועצה בוחנת היבטים שונים לגבי מדיניות עתידית, 
 
 מהנדסת הועדה שירה מור יוסף   – 2018דוח ועדה מקומית לשנת  .4

 של הועד המקומית  , מצורפת המצגת שהוצגה  מהנדסת המועצה שירה מור יוסף סקרה את היקף הפעילות
 
 
 נושאים תקציבים ותבר"ים .5

     :  תב"ר אישור (א
 
 

   רכבים משומשים ממפעלי רמת נגב 2רכישת   (חדש) מטרה: :3417תב"ר 
 קרן כללית  ₪     30,000     סכום:

 הכנסות ממכירת רכבים )הערכה של קצין רכב(  ₪     00040,     
   ₪      70,000   :סה"כ

 מכירת הסקודה שהייתה בשימוש נלי והשני יחליף את הברלינגו של הרכז המוניציפלי.
 
 

 הרחבת המרכז טיפולי ונתיב להורות   שינוי() מטרה: :8173תב"ר 
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 תרומה₪       540,000   סכום:  
    )קידום מימון מהמועצה עד שתתקבל קרנות הרשות  ₪      540,000

 נוספת באותו סכום( תרומה                           
   ₪   1,080,000   :סה"כ  

 משרד העבודה והרווחה₪     97,200    : הגדלה
 ₪   1,177,200   סה"כ סכום חדש:  

 
 

 שיפוץ מבני ציבור וחינוך באשלים   חדש() מטרה: :4417תב"ר 
 יורו( 40,000מאקסודוס נורד ) תרומה  ₪     000,016   סכום:  
  הערכה כי הסכום עדיין לא הומר לש"ח   ₪   160,000   :סה"כ  

 
 תאורה זמנית במרחב עם   חדש() מטרה: :4517תב"ר 

 קרנות המועצה   ₪     000,50   סכום:  
    ₪   50,000   :סה"כ  
    

 תכנון מעגל תנועה במדרשת בן גוריון   חדש() מטרה: :1746תב"ר 
 (80%משרד התחבורה )   ₪     280,000   סכום:  
 קרנות המועצה ₪        70,000     
    ₪      350,000   :סה"כ  

 
 

 יח"ד ברתמים 104 -תשתיות ל   (שינוי) מטרה: :5741תב"ר 
 משרד השיכון ₪          9,186,500   סכום: 
 השתתפות בעלים₪         14,605,800    

 ₪  23,792,300   :סה"כ  
 הפחתת השתת' בעלים  ₪ 675,000    קטנה:ה  
 ₪  23,117,300   סה"כ סכום חדש:  

 
שיועדו ₪ (  675,000פר תושב )₪  15,000כללו ₪  14,605,800השתתפות התושבים בתקציב בסך של  הסבר :

לשדרוג התשתיות ביישוב הישן. בפועל הוחלט מסיבות מקצועיות לא לבצע שדרוג זה ומכאן שלא גבינו 
 כך שיש להפחית סכום זה מתקציב הפרוייקט. -השתתפות זו מהתושבים 

 
 

 רכישת רכב ביטחון לבאר מילכה   חדש() מטרה: :4717תב"ר 
 משרד הביטחון   ₪     145,000   סכום:  
 התחייבות באר מילכה נמצאת בגזברות    ₪       85,000     
  ₪   230,000   :סה"כ  

, ההזמנה של וההתחייבות החשבית שלהם בדרךמאחר והתקבל רק אישור עקרוני ממשרד הביטחון 
.2019זאת על מנת לא להמתין למליאה של חודש אפריל  –הרכב תיהיה רק לאחר קבלת ההתחייבות 

   
 

     :  כספיות החלטות אישור (ב
 
 – 2019אישור תקציבי ועדים  .1

 המליאה מתבקשת לאשר את תקציבי הועדים המקומיים כפי שהוגשו למועצה.

 .2019השתתפות המועצה בתקציבי הועדים אושרה במסגרת תקציב המועצה לשנת 
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 ועד מקומי
השתתפות המועצה 

 שם רואה חשבון ועדת ביקורת סה"כ תקציב הועד ע"פ הקריטריונים

 

299,847 אשלים   ₪   איתי מנור  אפרת וקנין ודנה לרנר   1,668,190   ₪  

 

     קדש ברנע
 

 
 תוספת תקציב לועד מקומי שדה בוקר: .2

 עבור:₪   85,000 -את התקציב הועד במוצע להגדיל 
 אש"ח  35תכנון  בטיחות  .א
 אש"ח  25   איטום גג אולם ספורט .ב
 אש"ח. 25מות שונות בבית תינוקות   אתה .ג
מתוקן, כמו כן תוספת זו תינתן על סמך צילום חשבוניות  2019על הועד להגיש למועצה תקציב  

 יצוע.הב
 שינוי הרכב חברי ועדת ביקורת בועד מקומי רביבים: .3

 

 ועדת ביקורת

יו"ר, גיל רביב, חזי לחמן, יונית גרול,  –אורי יוגב 
 יריב מילר

 

 :ותהחלט

 הנ"ל. המליאה מאשרת פה אחד את התב"רים ואת ההחלטות הכספיות

 

 מוזמן עוזי חבשוש. –אישור הסכם פיתוח המרכז האזורי מול רמ"י .  6

עוזי חבשוש פירט בפני חברי המליאה התכנית החדשה של המרכז האזורי אשר תוכנן יחד עם רמ"י  ויעלה 

למרכז האזורי,  40. התכנית כוללת הסדרה של נושאי התחבורה בין כביש שימומנו ע"י רמ"י₪ מיליון  20 -כ

 כמו כן רמ"י תשווק מגרשים למטרות שונות.

 לשם כל זאת על המועצה לחתום על חוזים שונים לשם הוצאת התכנית אל הפועל כגון:

 הגופים על כל נספחיו 2המפרט את ההתקשרות בין חוזה בין המועצה לבין רמ"י   (א

חוזה שבין הרשות המקומית לבין הזוכים במגרשים בכל הקשור לביצוע תשתיות  דוגמא של (ב

 על כל נספחיו. 33/101/02/20תכנית -ציבוריות )משתכן/יזם(

 (מסמך "אישור קיזוז אגרות והיטלים מאושר ע"י היועץ המשפטי של המועצה )נספח ג', ד', ה', (ג

 נספח ביטוחים –נספח ז'  (ד

 אבני דרך –נספח ב'  (ה

עם החברה למשק וכלכלה ונציג  נקודות שהעלה בישיבה שהתקיימה 3ועצה מסר למליאה גזבר המ

 רמ"י:

 א* המועצה לא תחתום חוזה עם הקבלן טרם קבלת הרשאה למימון מלא של הפרוייקט.

 ב* תנאי התשלום לקבלן המבצע צריכים להיות חופפים לאבני דרך של קבלת המימון מרמ"י.
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 ג* המוסמכים היחידים לאשר חריגה מהתקציב יהיו ראש המועצה וגזבר המועצה ובכתב בלבד.

 

 :ותהחלט

את ההסכמים הנ"ל הקשורים לפיתוח המרכז האזורית, כמו כן המליאה  מאשרת פה אחדהמליאה 

מבנק דקסיה בשטחי חוב בהתאם לצרכים ₪ מיליון  5לקבל מימון ביניים של עד  מאשרת פה אחד

 שיהיו )אם יהיו( של המועצה למימון הפרוייקט.

 

 אישור מליאה להגדלת חוזה פורום שתיל לגינון  .7

אגף שפ"ה וסביבה לניהול המוניציפאלי של חמישה ישובים. הניהול כולל נכנס  2019בראשון למרץ 
 אחזקת כבישים מדרכות ותאורת חוץ זאת במסגרת התקציב שאושר . ניקיון, גינון,

במדרשת בן גוריון זכתה לפני שנה חברת "פורום שתיל" במכרז גינון .בהסכמה עם החברה סוכם  
 להסב את החוזה למועצה להמשך עבודה.

מנת לייעל את השירות ולמקסם את התועלות והשירות מחברת פורום שתיל , למתן שירותים גם  על
לישוב מרחב עם,  רשאית המועצה על פי היעוץ המשפטי שניתן לנו להגדיל את  החוזה עם חברת 

 גדלת החוזה מוסכמת גם על חברת פורום שתיל.ה. 50%"פורום שתיל" ב 
 נדרש אישור מליאה להגדלת חוזה 

מההסכם  50%החוזה עם חברת פורום שתיל עד  מאשרת פה אחד את הגדלתמליאת המועצה  :החלטה
 המקורי.

 ורויטל ראובני  צבי בן דרור  -ועדת ביקורת  יחבר החלפתאישור  .8

צבי בן דרור החליף את ארז ירדני כנציג המליאה מקיבוץ שדה בוקר. רויטל ראובני מחליפה את 
 משה אטס כנציג הישוב אשלים במליאה 

 חברי ועדת ביקורת כמליאת המועצה מאשרת פה אחד את צבי בן דרור ורויטל ראובני  החלטה

 
 נגה יוגב  כדירקטורית בעמותה למען התושב  -אישור מליאה  .9

מטעם  את נגה יוגב כדירטורית בעמותה למען התושבמליאת המועצה מאשרת פה אחד  החלטה
 זאת בכפוף לאישור הועדה למינוי דירקטורים שליד משרד הפנים. -הציבור

 

 כדירקטורית במי רמת הנגב  – שני גלס יבלונסקי -אישור  מליאה  .10

זאת  ,במי רמת הנגבכדירקטורית שני גלס יבלונסקי את מליאת המועצה מאשרת פה אחד  החלטה
 בכפוף לאישור הועדה למינוי דירקטורים שליד משרד הפנים.

 

 אישור פרוטוקול ועדת רכב  .11

המהווה חלק  13/2/19מיום  את פרוטוקל ועדת הרכבמליאת המועצה מאשרת פה אחד  החלטה
 בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

 

 2018לשנת  4רבעון אישור  .12

 .2018של שנת  4הציג לחברי המליאה את רבעון  גזבר המועצה

 .2018של שנת  4את רבעון מליאת המועצה מאשרת פה אחד  החלטה
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 של העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב 2018אישור דו"ח כספי  .13

 .של העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב 2018הכספי והדו"ח המילולי לשנת הוצג הדו"ח 

 את הדו"חות נ"ל. מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 

 ארז ירדני  –פרידה מחבר מליאה  .14

שנה של עבודה במועצה כעובד  30ארז ירדני, חבר המליאה נציג שדה בוקר במליאה , מסיים   

ולאחר מכן כנבחר ציבור.  ראש המועצה, מציין במילות הערכה חמות את תרומתו של ארז לאורך 

וצייין כי נשמח להמשך תרומתו בעתיד. ארז הודה  שנים ארוכות בימי שגרה וגם בשעות קשות 

 יין את תחושת המחוייבות העמוקה שהוא חש כלפי המועצה שהיא הבית . למליאה וצ

 

 :הודעה אישית 

 הוא מבקש להתפטר מחברותו במליאה. שחבר המליאה ענן שיאון הודיע  

 

 רשמה: אדוה לויד

 ערן דורון

 ראש המועצה
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