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 שהתקיימה במשרדי המועצה 6.5.12מיום , 5/2012 פרפרוטוקול מליאת המועצה מס

 
 , איתן פאר, צבי אלמוג, ערן ארז, ארז ירדני, אק ביסמוט'ז, שמואל ריפמן : משתתפים

 , מוני מונין, תומר פריאל, גדעון פרידברג, דוד פלמח, צבי טוכטרמן
 , אלאסף פלמר, ירמנחם אופ, רחל ביטון, זהבה סיגל, יל'מוטי אברג
. איציק לוי, ראובן קופל, גיל פלורמן

. אליעזר בן סעיד, שאול לוי, אדוה לויד, ערן דורון  :נוכחים
 

 :על סדר היום
 

 .ח ראש המועצה"דו .1

 .1/4/2012-מ, 4/2012' אישור פרוטוקול מליאה מס .2

 (.מוזמן ערן)ג "הערכות לגני ילדים לשנת תשע .3

 .רים רגילים"תב+ רים לישובים "תב-דיון ואישור תקציבי פיתוח  .4

 (.מוזמן עוזי)הפנים בחברה הכלכלית . ח מבקר מ"דיווח על תיקון ליקויים מדו .5

 .הסכם פשרה עם מקורות בקשר לתביעתם .6

 .של העמותה למען תושב והקהילה ברמת הנגב 2011ח כספי "אישור דו .7

 . ₪ 30,000: סכום.   2012אישור תקציב לארגון בחירות במועצה בדצמבר  .8

 .השתתפות המועצה ברכישת רכב בטחון לרביבים .9

 .אישור נסיעת ראש המועצה לויטנאם ומיאנמר .01

 .אישור תקציב מיוחד למימון העסקת פקח סניטציה בפתחת ניצנה .11
 

 :ח ראש המועצה"דו .1

ראש המועצה סקר את המגעים בין נציגי המועצה לבין נציגי   :עדכון-מגעים עם ירוחם .א
דיווח כי בימים , שמואל ריפמן.  חלוקת הכנסות בין הרשויותבענין התביעה ל, ירוחם

האחרונים שר הפנים הורה להקים ועדת חקירה לחלוקת הכנסות בין הרשויות בנגב 
 .המזרחי

:  להמשך המגעים ן המדיניות המומלצתיחברי המליאה התייחסו והביעו דעתם בעני
. שיך במגעיםאו להמ/האם יש להמתין לעבודת הוועדה שמינה שר הפנים ו

, לגבי הצורך בשיתוף פעולה עם שכנינו בתחומים מגוונים, מקיר אל קיר, קיימת הסכמה
. תיירות וכלכלה, כמו תרבות

. ראש המועצה ייפגש עם ראש מועצת ירוחם לקביעת המשך המגעים
 : 18.4.2012בתאריך , (קציעות) 211תחקיר תאונת דרכים בכביש  .ב

ט המועצה   מוטי "י קב"ע)חקיר שנעשה במועצה ראש המועצה דיווח על ממצאי הת
. בעקבות התאונה הקטלנית שארעה  ליד צומת קציעות, (זנה

 
 :שאילתות .ג

 ראש .  מעלה את בעית הפסקות החשמל התכופות באזורנויל 'מוטי אברג
, בחברת החשמל י גורמים"המועצה מציין כי למרות פגישות והסברים הניתנים ע

.  לא תהיה השקעה רצינית בתשתיות חברת החשמלאם , הבעיות לא תיפתרנה
כדי להביא לשינוי התשתיות , והציבוריים יש לפעול בכל האמצעים החוקיים

 .ברמת הנגב



 לשכת ראש המועצה                                                                               
                                                                                                                   Email:srifman@rng.org.il                                                         

                                                                                                 www.rng.org.il   
 

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

 

 מעלה את בעיית הרעשים וההטרדה הנגרמת לתושבי אגן  צבי טוכטרמן
ראש המועצה ציין כי בדעתו .  בגלל מסיבות הנערכות באתרי התיירות, משאבים

 .ש מתן רישיון עסק לאירועים מסוג זה הנמשכים כל הלילה והיוםלשקול מחד

 

 :   1.4.12מיום ,  4/2012' אישור פרוטוקול מליאה מס .2
 

.  1.4.12מיום ,  4/2012פרוטוקול מליאה מספר  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 

  :ג"הערכות גנים לשנת תשע .3
ת ושיפוצים לגני משרד תקציב מיוחד להצטיידו, הביא לאישור המליאה, ערן דורון

בעקבות המלצת ועדת טרכטנברג וגידול במספר הילדים בחוק חינוך , ג"החינוך בתשע
. חובה

 
₪  75,000עם יתרה בסך   "שיפוצים והתאמת גני ילדים במדרשה" 1412ר "תב (א

. קדש ברנע ורתמים, השיפוצים במדרשה ישמש את 
 

: רים"תב. (ב
 

 
 

 ₪ 940,009ך של ל בס"השיפוצים הנ  מאשרת פה אחד מליאת המועצה 
 
 
 
 
 
 

מספר 
 ₪  -כום ב ס מקור מימון סטטוס מטרה ר"תב

1464 
 ג"הצטיידות מוסדות חינוך תשע

 חדש( מדרשה+רתמים+קדש)
, 1341רים "העברה מתב

1418 ₪ 400,000 

 (348,285 ₪) 1464ר "העברה לתב שינוי מעון יום ברתמים 1341

 (51,715 ₪) 1464ר "העברה לתב שינוי מחשבים לגני ילדים 1418

1465 
 הצללות במוסדות חינוך

 ₪200,000  קרן כללית חדש (רבתי ספ+גנים)

 230,074 ₪ קרן כללית חדש שיפוץ מעון ותינוקייה באשלים 1466

 ₪34,926  1417ר "העברה מתב   שיפוץ מעון ותינוקייה באשלים  

 (34,926 ₪ ) 1466ר "העברה לתב שינוי שיפוץ והסדרת גני ילדים 1417
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 :הגדלת תקציב רגיל+  רים רגילים"תב+ רים לישובים "דיון ואישור תב .4

.א     לועדים מקומיים 2012תקציבי פיתוח  

'  מס
 ר"תב

 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה

 ₪200,000  קרן כללית חדש שילוט במדרשה 1446

 ₪120,000  יתקרן כלל חדש השלמת ציוד לחדר  כושר בכמהין 1447

 ₪250,000  קרן כללית שינוי תוספת למועדון נוער בכמהין 1435

 ₪450,000  קרן כללית חדש הסבת מועדון צעירים במשאבי שדה 1448

 ₪100,000  קרן כללית חדש החלפת גג אסבסט במרפאת משאבי שדה 1449

 ₪300,000  קרן כללית חדש שיפוץ מגרש כדורסל באשלים 1450

1451 
תפות המועצה בעבודות פיתוח בניצנה הש

 ₪300,000  קרן כללית חדש 2012

 ₪750,000  קרן כללית חדש שיפוץ בריכת שחייה בשדה בוקר 1452

 ₪250,000  קרן כללית חדש הקמת בית כנסת בבאר מילכה 1453

1454 
בבאר ( פ"שצ) 300תכנון ופיתוח מגרש 

 ₪250,000  קרן כללית חדש מילכה

 ₪150,000  קרן כללית חדש מתחם בני עקיבא במרחב עם פיתוח 1455

 ₪900,000  קרן כללית חדש שיפוץ בריכת שחייה ברביבים  1456

 ₪450,000  קרן כללית חדש שיפוץ מבני ציבור בקדש ברנע 1457

 ₪150,000  קרן כללית חדש הסדרת מגרשי חנייה בקדש ברנע 1458

 ₪300,000  לליתקרן כ חדש בריכת פעוטות בטללים 1459

 ₪250,000  קרן כללית חדש א לאולם בטללים"הסבת ח 1460

 ₪200,000  קרן כללית חדש 2012עבודות פיתוח בחוות בודדים  1461

 ₪400,000  קרן כללית שינוי תשתיות חשמל ומים ברתמים 1411
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₪ 260,000 קרן כללית חדש רכישת גנרטור חירום לרתמים 1462  

₪ 40,000 קרן כללית חדש לים ברתמיםגינון ושבי 1463  
 

. ל"רים הנ"התב מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 
 

ם רים רגילי"תב.  ב

 
. ל"רים הנ"התב מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 
 
: הגדלת השתתפות המועצה בתקציבי הועדים המקומיים (ג 

ראש המועצה מציע להגדיל את השתתפות המועצה בתקציבי הועדים המקומיים         
: שלהלן      

'  מס
 ר"תב

 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה
הסכום הכולל  

 לפני השינוי
 הערות

1429 
שיקום תשתיות 

 שינוי במשאבי שדה ורביבים
משרד החקלאות 

 1,818,880 ₪ 155,904-₪  ופיתוח הכפר

ר "יש לשנות את שם התב
לשיקום תשתיות במשאבי 

החלק היחסי של היקף . שדה 
 9%העבודות ברביבים הוא 

  454,720   ₪  ₪38,976 - קרן כללית שינוי ל "כנ 1429
החלק היחסי של היקף 
  9%העבודות ברביבים הוא 

1443 
שיקום תשתיות 

   0 ₪ ₪38,976  קרן כללית חדש ברביבים

 שינוי ל "כנ 1443
משרד החקלאות 

   0 ₪ ₪155,904  ופיתוח הכפר

1443 
שיקום תשתיות 

 שינוי ברביבים
חטיבה 

   0 ₪ ₪1,403,000  להתיישבות

   0 ₪ ₪351,000  קרן כללית שינוי ל "כנ 1443

 שינוי פיתוח וגינון במרחב עם 1383
ר "העברה לתב

1428  ₪-134,651  ₪134,651 

 1428ר "העברת היתרה לתב
. מבנה יביל לגן מרחב עם

 ר לאחר מכן"סגירת התב

1382 
שיפוץ מועדון במרחב 

 שינוי עם
ר "העברה לתב

1428  ₪-295,336  ₪295,336 

 1428ר "העברת היתרה לתב
. מבנה יביל לגן מרחב עם

 ר לאחר מכן"סגירת התב

1428 
מבנה יביל לגן מרחב 

 שינוי עם
רים "העברה מתב
1383,1382  ₪429,987  ₪290,000   

1444 

שיקום תשתיות חשמל 
מים וביוב למרכז 
   ₪0  ₪100,000  קרן כללית חדש הצעירים בטללים

1445 
התקנת גדר אלקטרונית 

   0 ₪ ₪298,128  משרד הביטחון חדש בקדש ברנע
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 200,000 ₪  למטרת שיקום ורכישת ציוד לנוי ביישוב מדרשת בן גוריון 

  150,000 ₪  למטרת שיקום ורכישת ציוד לנוי ביישוב אשלים

  200,000  ₪  למטרת שיקום ורכישת ציוד לנוי ביישוב עזוז

  150,000 ₪  למטרת שיקום ורכישת ציוד לנוי ביישוב מרחב עם

  100,000 ₪  למטרת שיקום ורכישת ציוד לנוי ביישוב קדש ברנע

  150,000 ₪  למטרת שיקום ורכישת ציוד לנוי ביישוב משאבי שדה

  50,000  ₪  למטרת שיקום ורכישת ציוד לנוי ביישוב רתמים

  50,000  ₪  כישת ציוד לנוי ביישובלמטרת שיקום ור טללים

  1,050,000 ₪  כ"סה 

  
זאת בכפוף , ל"את הגדלת התקציבים הרגילים של הועדים הנ מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

  .להגשת תקציב הועד המעודכן
   קרן כללית: מקור מימון

   
 

וח רמת בחברה הכלכלית לפתח מבקר משרד הפנים "דיווח על תיקוני ליקויים מדו .5
 :מ"הנגב בע

על הצעדים שננקטו לתיקון הליקויים , המליאה רשמה בפניה את הדיווח שנמסר לה
אף שתיקון חלק ניכר מהליקויים בוצע או מצוי לקראת .  עליהם הצביעה הביקורת

מורה המליאה על המשך הצעדים הדרושים להשלמת תיקון כל הליקויים , השלמתו
. ועל הגשת דיווח על כך למליאה

 
. ל"הדיווח על תיקוני הליקויים בחכ מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

.  8.12-ל ידווח למליאה על השלמת הליקויים בישיבת המליאה הקבועה ל"ל החכ"מנכ
 

 :הסכם פשרה עם חברת מקורות בקשר לתביעתם .6
, להסכם פשרה עם חברת מקורות, הביא לאישור הצעת חברת הבטוח, גזבר המועצה

מועצה בגין נזקי חקלאות שנגרמו כתוצאה משימוש במים אשר תבעה את ה
. שהכילו ריכוז בורון מעל המותר, המותפלים

כ כל הצדדים הוצע פשרה לפיה המועצה "בישיבת גישור שהתקיימה בתיק ובה נכחו ב
. ₪ 285,000האזורית תשלם למקורות ואיילון סך כולל של 

$ 8,000פות העצמית בסך של את ההשתת( ביטוח חקלאי)המועצה תשלם למבטח שלה 
  .בלבד

. הצעת הפשרה מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 2012רזרבה לתקציב : מקור מימון

 
 :של העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב, 2011ח כספי לשנת "אישור דו .7

התושב  ח המילולי של העמותה למען"ח הכספי ואת הדו"סקר את הדו, המועצהגזבר 
. 2011והקהילה לשנת 

 
. 2011ח המלולי לשנת "ח הכספי והדו"הדו מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 
כחבר נוסף בוועדת , יל'רופו של מר מוטי אברגיצ  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

. הביקורת של העמותה למען התושב והקהילה
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 :2012, אישור תקציב לארגון בחירות במועצה בדצמבר .8
לארגון הבחירות , ₪  30,000תקציב של  ,הביא לאישור המליאה, גזבר המועצה

. 2012, המתקיימות בדצמבר, במועצה
 

לארגון הבחירות הקרובות  30,000תקציב של  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
. במועצה

. 2012רזרבה לתקציב   :מקור תקציבי
 

 :רכב בטחון לרביבים .9
רכב להשתתפות המועצה ברכישת , ט המועצה"ראש המועצה הביא המלצה של קב

. מעלות הרכישה  1/3המהווה , ₪ 50,000בסכום , ביטחון לרביבים
 

: החלטה
. לרביביםלרכישת רכב בטחון ₪  50,000תקציב בסך מאשרת פה אחד מליאת המועצה 

. 2012-רזרבה ל:  מקור תקציבי
 

 :19.5.12 –אישור נסיעת ראש המועצה לוויטנאם ומיאנמר  .01
יוצאים , פ רמת נגב וראש המועצה"מומ, משלחת של יעקב מוסקוביץ וציון שמר

. ס למשתלמים בניצנה"לפגישה וגיוס סטודנטים לביה, לויטנאם ומיאנמר
 

בהעדרו של שמואל .  ל"נסיעת ראש המועצה לחו  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
. ראובן קופל, ימלא מקומו סגן ראש המועצה, ריפמן

 
 :פתחת ניצנהאישור תקציב מיוחד למימון העסקת פקח סניטציה ב .11

פ "ע, בפתחת ניצנה, העסקת פקח סניטציה, ראש המועצה הביא לאישור המליאה
: 2012חלקה של המועצה בתקציב הפקח לשנת .  הסכם העסקה עם רשת הטבע והגנים

כ עלות הפקח עד סוף "סה. )ח תקציב הועדה החקלאית"נוספים ע₪  40,000. ₪ 40,000
2012 :80,000 ₪ .

 
: החלטה

. נגד 1,   בעד  11:  צבעההתקיימה ה
להעסקת פקח סניטציה כמוסבר , ₪  40,000תקציב בסך  מאשרת מליאת המועצה 

. לעיל
.  2012רזרבה לתקציב :  מקור תקציבי

      
 

 שמואל ריפמן
 ראש המועצה

 
שאול לוי : רשם


