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  07.06.2015ה "שע  תסיוןב'   כמיום, 6/2015' פרוטוקול מליאה מס
במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב 

דוד , ליאת חבשוש,  רחל ביטון, דוד בנלולו ,מרדכי מונין, מיכל וולוקיטה, שמואל ריפמן : משתתפים
ניצה צפריר . אלי לופו. רועי מולגן, זהבה סיגל, תומר פריאל, שוש זילברבוש, אביטל בן שלום, ח"פלמ
ארז ירדני , צביקה טוכטרמן, כהן

 
 רמי מוסלי, מזי לרנר, ענן שיאון: התנצלו 

 
 .מנהלי מחלקות,אליעזר בן סעיד, ערן דורון, חגי רזניק : נוכחים  

 

 .לים"הרמת כוסית לכבוד חילופי מנכ. ל"היועץ המשפטי על תהליך מינוי המנכ, ד אבי להם"דיווח עו
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 .ח ראש המועצה"דו .1

 ורד נבחרה בתהליך מכרזי מתואם .ורד חדידה נבחרה כמנהלת המחלקה לשירותים חברתיים -
 . עם משרד הפנים והמשרד לשירותים חברתיים בנוהל מכרזי

מנכ״ל .    התקיים פסטיבל אירוע מדברן באזור שדה בוקר20-24.5.15בתאריכים : מדברן   -
סיירת , רשות הטבע והגנים: המועצה דיווח על התאום המלא שבוצע עם הגורמים השונים

לבסוף על פי הצעת . קיבוץ שדה בוקר והצבא, רשות מקרקעי ישראל, רשות העתיקות, הירוקה
מארגני האירוע הפקידו ערבות . הסיירת הירוקה נבחר המקום שנמצא בשטחי קיבוץ שדה בוקר

האירוע גרם . להחזיר את השטח במצב נקי ואכן הם ניקו את השטח ואת סביבתו באופן מלא
 יתקיים דיון 11.6.15ביום שלישי . לאזכור האזור באופן חסר תקדים מבחינת אזכורים חיוביים

 . להפקת לקחים לקראת השנה הבאה מתוך כוונה שהאירוע ימשיך לפעול ולהתקיים במועצה
 

 .5/2015אישור פרוטוקול מליאה מספר  .2

 . לאישור חברי המליאה5/2015ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה 
          

 .את הפרוטוקול האמורמאשרת מליאת המועצה  :החלטה
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 .רים והחלטות כספיות"אישור תב .3

 רים"תב .א
 

 תכנון כיכר כניסה למדרשת בן גוריון :   מטרה :1591ר "תב
 משרד התחבורה ₪    160,000:     סכום

 "ר"העברה לתב "199000920   מתקציב רגיל   ₪ 40,000     
  ₪ 200,000:   כ"  סה

 
 

 כביש גישה למוסד חינוכי בית השנטי :   מטרה :1225ר "תב
 משרד התחבורה ₪    2,115,000:     סכום

 קרנות המועצה    ₪    235,000     
 כ מקורות מימון קיימים"סה ₪  2,350,000     
    קרן כללית       ₪ 72,305     

 ן הסופי היה  -הח. 2008- ר זה נפתח ב" תב:הסבר  ₪  2,422,305כ                                   "סה
 השבוע.                                                                                 כמה שנים בוויכוח עם הקבלן

                     ההנדסה הגיעו לפשרה מול הקבלן על החן
 -    ר ב"                                                                                                            הסופי ועלינו להגדיל את התב

 .שלם לקבלן ולסגור אותו,  72,305₪                                                                                                           
 

פרוייקט אשלים - תכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים :   מטרה :1568ר "תב
 משרד התחבורה ₪    5,000,000:    סכום נוכחי

 משרד התחבורה ₪  15,750,000:    סכום ההגדלה
  ₪ 20,750,000:   כ"  סה

 
 .ל"רים הנ"מליאה המועצה מאשרת פה אחד את את התב:החלטה 

 
 
 

 :2015שינויים בתקציב הרגיל  .ב
 

 :הארכת הסכם עם היועצים להקמת המרכז למדעי החלל והאווירונאוטיקה ברמת הנגב (א
מתוך הרזרבה לתקציב  ₪ 250,000 בה הוחלט לתקצב 1/3/2015 מיום 3/2015בהתאם להחלטת המליאה 

 .למטרה זו
 50%- ולא יותר מ ₪ 250,000על פי הסכם שנחתם  בסכום של עד , במקביל החטיבה להתיישבות תשתתף

 .של הסכום שהמועצה תוציא בפועל למטרת הפרוייקט
 ₪. 188,800ופק בסך של 'ד חיים שצ"עו- ו ₪ 193,520ר אלי טייכר בסך של " חוזים מול ד2בשלב זה נחתמו 

 .מ.ע.שני הסכומים כוללים מ
 . אושרו פה אחד ההסכמים עם המתכננים:החלטה

 
 : של ועד מקומי כמהין2015הגדלת תקציב  (ב

 לצרכי  50,000₪ראש המועצה מבקש להגדיל את השתתפות המועצה בתקציב הועד בכמהין בסכום של 
 .ההגדלה תעשה בהתאם לנוהל הקבוע. שיפוץ מגורים לקליטה

 רזרבה לתקציב: מקור מימון
 .ל"למטרת הנ ₪ 50,000-  אושר פה אחד הגדלת השתתפות המועצה בתקציב ועד מקומי כמהין ב:החלטה

 
 אישור תקציב של ועד מקומי מרחב עם (ג

עקב כל .  50,000₪- הוחלט להגדיל את תקציב ועד מקומי מרחב עם ב (3/5/2015 )5/2015במליאת המועצה 
ומתוך זה השתתפות של המועצה בסך  ₪ 2,096,125 במסגרת של 2015הועד הגיש לנו שינוי תקציבי לשנת 

  ₪.660,701של 
 .על המליאה לאשר את תקציב מרחב עם המעודכן

 .2015מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שינוי תקציב ועד מקומי מרחב עם של שנת : החלטה
 

 
 
 של המועצה ושל הועדים המקומיים 2016אישור צו המיסים לשנת  .4
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בשיעור של , 2016הביא לאישור המליאה עדכון הארנונה הכללית לשנת , אלי בנסעיד, מנהל הארנונה. א
. פירוט צו הארנונה מהווה חלק בלתי ניפרד מפרוטוקול זה. פ הנחיות משרד הפנים"  ע1.27%

 
ובתוקף , 1958-ח"התשי, (מועצות אזוריות) לצו המועצות המקומיות 133בתוקף סמכותה לפי סעיף  .ג

 על ידי הועדים 2016מחליטה המועצה לאשר הטלת ארנונת ועד מקומי לשנת , הסמכויות לפי כל דין
 .המקומיים שבתחומה בסכומים שנקבעו כדין כשהם מוגדלים בשיעור שנקבע בדין

 
ראש המועצה ? 31/8/15- מדוע בקשות לועדת הנחות יש להגיש לא יאוחר מ- במהלך הדיון נשאלה השאלה  

 .ביקש לבדוק את הנושא ולהביא למליאה תשובה לשאלה זו
 

: להלן תשובתו של מנהל הארנונה שלא ניתנה בזמן המליאה אבל מובאת כאן בגוף הפרוטוקול
של דיני המועצות האזוריות ודנה במהלך כל השנה בבקשות של נישומים ' ועדת הנחות פועלת  בהתאם לפרק ג

גבוהות במיוחד בשל  טיפול רפואי חד , נזקק מוגדר כמחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות. לקבלת הנחה כנזקק
שלו או של בן משפחתו או בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו , פעמי או מתמשך

. החומרי
 נקבע על מנת שבמקרה 31/8/16כאמור הועדה פועלת לאורך כל השנה  אבל התאריך של הגשת בקשות עד ל 

. הקיצון לועדה יהיה מספיק זמן להתכנס ולקבל החלטה שתיהיה תקפה עוד באותה שנת מס
: החלטה  .ד

 ועדכון מיסי 2016 נמנעים צו המסים לשנת 4-  בעד ו12- מליאת המועצה מאשרת ב: התקיימה הצבעה
. 2016ארנונה ועד מקומי  לשנת 

 
 2015 של שנת 1אישור רבעון  .5

 .י הגזבר במליאה הבאה" תשובה תינתן ע?מה הסיבה לעלייה בשכר החינוך ברבעון: נשאלה שאלה 

 .2015 הרבעון הראשון של שנת מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 

 2015אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לענייני תמיכות במוסדות ציבור לשנת  .6

 2/6/2014הוצג לעיון חברי המליאה פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות במוסדות ציבור מיום 
כן נערכה סקירה על פירוט החלטות הועדה המקצועית . המהווה חלק בלתי ניפרד מפרוטוקול זה

חברת , זהבה סיגל.  י המועצה"זאת בהתאם לתבחינים שנקבעו בזמנו ע, שדנה והחליטה בנושא
 . מועצה מבקשת לקיים דיון על הקריטריונים  לתמיכה של מוסדות ציבור

 
את פרוטוקול  ברוב קולותמליאת המועצה מאשררת .  נמנע– 1,  בעד11 –נערכה הצבעה  : החלטה

 . ועדת התמיכות
 

 אישור אדוה לויד כיועצת למעמד האישה .7

במענה לשאלה על . ראש המועצה מבקש למנות את אדווה לויד כיועצת ראש המועצה למעמד האישה

 .מהות התפקיד, ראש המועצה התחייב להעביר לחברי המליאה, תפקיד זה

 .המליאה מאשר פה אחד את אדוה לויד כיועצת ראש המועצה למעמד האישה: החלטה

 

 :ל המועצה הנכנס"אישור חוזה בכירים לערן דורון מנכ .8

באותם ,  ערן דורון–ל החדש "ראש המועצה מבקש להעסיק את המנכ, לים במועצה"בעקבות חילופי המנכ

 . חגי רזניק בחוזה בכירים–ל הקודם "התנאים בהם הועסק המנכ

ערן דורון בהתאם לחוזה בכירים -ל החדש  "מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעסיק את המנכ:  החלטה

 .ל הקודם"ובאותם התנאים בהם הועסק המנכ

 

 :אישור ערן דורון  כמורשה חתימה במועצה  .9

 :מליאת המועצה מחליטה פה אחד, עם חילופי מנכלים

 .במקום חגי רזניק' ערן דורון מורשה חתימה בקבוצה א .1
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 .לא יחול שינוי ביתר מורשי החתימה .2

 .ערן דורון יחליף את חגי רזניק בכל הגופים בהם חגי היה נציג המועצה .3

 

 
 שמואל ריפמן        

   ראש המועצה              ערן דורון          :רשם 
 
 

 
 


