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 ו "תשע תמוז ה"כ1 /602/67621  מיום, 6102/72' פרוטוקול מליאה מס

 במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב
 

ארז , שוש זילברבוש , ראובן פליישר , רחל ביטון, הפטדחיים טוגנ, שאול עשת  ,שמואל ריפמן:  משתתפים

 . ל'מוטי אברג,  דוד בן לולו ,  מוני מרדכי, אליסף פלמר, צביקה טוכטרמן ,ניצה צפריר, ענן שיאון, ירדני

 
 דניאל קלר, לאה שורק, אלי לופו ,ח"דוד פלמ, אילנה שחף, אודי אורנשטיין, :התנצלו 

 
    .שפרן  עלית וייל ,אליעזר בן סעיד, ערן דורון :נוכחים 
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 . לאישור 06616ראש המועצה הביא את פרוטוקול מליאה 

  .אושר פה אחדהפרוטוקול  :החלטה

 

 רים והחלטות כלכליות "תבאישור  .1

     :  רים"תב אישור 6א
 

 רענון רכב ביטחון בכמהין  (שינוי)  :מטרה :6/7/ר "תב
 משרד הביטחון₪     000,111   :סכום  

 קרנות המועצה₪       01,111     
 מכירת רכב קיים₪       00,111     
 השתתפות ועד מקומי כמהין₪       01,111     

 ₪  001,111   :כ"סה  
  מכירת רכב קיים   ₪   - 00,111     :הקטנה
 פיתוח קרן לעבודות     ₪   11100,     :הגדלה

 ₪  001,111     :כ"סה
 

הוחלט לבסוף לא למכור את הרכב ולהעבירו לשימוש פקח . ₪ 00,111הרכב היה אמור להימכר בשווי של : הסבר
 .הסנטיציה

 
 הקמת מוקד לשעת חירום  (שינוי)  :מטרה :550/ר "תב
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 תרומה מדנבר₪     010,012   :סכום  
 משרד הביטחון₪       001,111     
 קרנות הרשות₪       110,011     

 ₪  891,012   :כ"סה  
 משרד החינוך    ₪   111001,    :הגדלה  
 החזרת עודף לקרן הכללית וסגירתו     ₪   090,040    :הקטנה  

 ₪   890,000    :כ"סה
 
 

 תשתיות בשכונת נווה בוקר  (שינוי)  :מטרה :026/ר "תב
 קרנות הרשות₪       10,111,11   :סכום  
 ₪  0,111,111   :כ"סה  
  החזרה לקרן הכללית    ₪   120,01     :הקטנה  

 ר"וסגירת התב
 ₪  141,102     :כ"סה

 
 הקמת מעון דו כיתתי במחנה רמון  (שינוי)  :מטרה :1/1/ר "תב

 קרנות הרשות₪       0,921,100   :סכום  
 עמותת חיל האוויר₪          801,111     

 ₪  0,001,100   :כ"סה  
  החזרה לקרן הכללית    ₪   01,109     :הקטנה  

 ר"וסגירת התב          
 ₪  0,001,101     :כ"סה

 
 
 

 02/6סימון כבישים והתקני בטיחות   (חדש)  :מטרה :611/ר "תב
 התחבורהמשרד ₪     40,808   :סכום  

 'פיתוח בקרן לעבודות ₪       00,901     
 ₪  88,014   :כ"סה  
 

 קראוילות בכמהין 2/הקמת   (חדש)  :מטרה :611/ר "תב
   'פיתוח בקרן לעבודות ₪     0,211,111   :סכום  

 ₪  0,211,111   כ "סה
 .פיקוח ותשתיות, דים"בניית ממ, הובלה, הקצבת המועצה מטרתה הרכישה :הערה

 .במימון ובאחריות היישוב שיפוץ הקרווילות 
 
 

 ס תיכון"תכנון ב  (חדש)  :מטרה :615/ר "תב
 קרן כללית₪     011,111   :סכום  
 ₪  011,111   כ "סה  
 

 תאורת רחובות קבע בטללים  (חדש)  :מטרה :616/ר "תב
 קרן כללית₪     011,111   :סכום  
 ₪  011,111   כ "סה  
 
 

 תכנון מבנה קהילה בבאר מילכה  (חדש)  :מטרה :617/ר "תב
 קרן כללית₪     911,111   :סכום  
 ₪  911,111   כ "סה  
 

 התקנת שער בנווה בוקר במדרשה  (חדש)  :מטרה :612/ר "תב
 קרן כללית₪     41,111   :סכום  
 ₪  41,111   כ "סה  
 
 
 
 

 תמריץ בית אב  (שינוי)  :מטרה :100/ר "תב
 המשרד להגנת הסביבה₪     018,810   :סכום  
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 ₪  018,810 :כ"סה    
 0908העברה מתבר     ₪   11101,     :הגדלה  

 ₪  998,810     :כ"סה
 

 מערך טיהור שפכים אגן משאבים  (שינוי)  :מטרה :5/2/ר "תב
 משרד הביטחון₪     80,400,018   :סכום  

 ₪  80,400,018 :כ"סה    
 משרד הביטחון    ₪   0,094,888     :הגדלה  

 ₪  84,081,029     :כ"סה
 

 צמיחה דמוגרפית  (שינוי)  :מטרה :512/ר "תב
 החטיבה להתיישבות₪     000,020   :סכום  

 קרנות המועצה₪      001,111     
 ₪  080,020 :כ"סה    
 החטיבה להתיישבות    ₪ 94,011     :הגדלה  

 ₪  008,020     :כ"סה
 
 

 0226בניית בתים באשלים   (שינוי)  :מטרה :71//ר "תב
 אקסודוס נורד₪      840,001   :סכום  

 ₪  840,001 :כ"סה    
 השתתפות הבעלים    ₪ 000,111     :הגדלה  

 ₪  0,010,001     :כ"סה
 
 

 (בתחומי המועצה) פיתוח שבילי אופניים ברמת הנגב  (שינוי)  :מטרה :016/ר "תב
 החברה הממשלתית לתיירות₪     111,111   :סכום  

 קרנות המועצה₪      1,11100     
 ₪  0,101,111 :כ"סה    
 החברה הממשלתית לתיירות    ₪ 08,011     :הגדלה  

 ₪  0,018,011     :כ"סה
 

 הנגשה אקוסטית לכתה במשאבים  (שינוי)  :מטרה :147/ר "תב
 משרד החינוך    ₪ 01,111   :סכום  

 ₪  01,111 :כ"סה    
 משרד החינוך    ₪ 01,804     :הגדלה  

 ₪  01,804     :כ"סה
 

 .נמנעו 0-בעד ו 1 -שאושר ב 0400ר "רים אושרו פה אחד חוץ מתב"כל התב: החלטה
 

 :הקודמות במליאות שאושרה הגדלה בעקבות 02/6 ועדים תקציב שינוי אישור 6ב
 

 :מדרשת בן גוריוןועד מקומי  /שינוי  02/6אישור תקציב  6א
 ₪ 4,841,090: תקציב הועד המקומי לפני השינוי 

 ₪ 6,214,510: תקציב הועד המקומי לאחר השינוי 
 

 :משאבי שדהועד מקומי  /שינוי  02/6אישור תקציב  6ב
 ₪    0,801,111   : תקציב הועד המקומי לפני השינוי 

 ₪ /7,55//,0: תקציב הועד המקומי לאחר השינוי 
 אחדהתקציבים אושרו פה : החלטה

 
 : של הועדים המקומיים 02/5חות כספיים "אישור דו6 ג

 .0104ח יאופס עוד בשנת תקציב "הועד נתן מכתב התחייבות שהגרעון שבדו –מדרשת בן גוריון  -
 מרחב עם -

 
 .חות הכספיים אושרו פה אחד"הדו: החלטה
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  /202של תקציב המועצה לשנת  2שינוי מספר אישור  .4

השינוי . 2016שינויים בתקציב המועצה לשנת גזבר המועצה הביא לאישור המליאה 
מתבסס על סיכום הביצוע החצי שנתי ובהתחשב בשינויים בתקציב ההכנסות 

 .וההוצאות
0 ₪ 8608040000 -ל₪  8000000000 -עקב כך אנו מבקשים להגדיל את התקציב מ

ביים המשתנים הן בהכנסות  והן זאת על פי הפירוט המוגש למליאה בסעיפים התקצי
 .בהוצאות

כולל הביצוע החצי  2016הונח בפני חברי המליאה תקציב מפורט של המועצה לשנת 
 .שנתי והצעת השינוי

 :בדיון שהתפתח בהמשך הועלו מספר נקודות על ידי חברי המליאה ובין היתר
גזבר המועצה מסר למליאה שימסור בכתב תשובות  –הכנסות והוצאות באתר אשפה  -

גזבר המועצה שלח לכל חברי  068616 -ב. )לשאלות שנישאלו לגבי אתר אשפה
המליאה מייל עם פירוט והסברים של כל סעיפי ההכנסות וההוצאות של אתר 

 (.האשפה
 -יופחתו ב בתקציב שנקבע בתחילת השנה נקבע שההכנסות החזויות של הארנונה -

אזי 0 הזהירות ובמידה ובדיון החצי שנתי ניראה שאכן התחזיות מתממשות לשם 7%
הטענה הינה שלמרות שהתחזיות התממשו מובא . המליאה תחליט על ייעוד עודף זה

 .י המליאה"לאישור שינוי תקציבי שלא משאיר עודף כלשהוא לייעוד ע
 

 1מספר  השינויאת נמנע  1 -בעד ו 11ברוב של מאשרת מליאת המועצה  :החלטה

 .₪  8000000000במקום  8608040000בסך של  2016המועצה של שנת תקציב  של 

  

  :םתאגידיהשל  2025אישור דוחות כספיים  .5

י הדירקטוריונים "על שולחן המליאה הדוחות הכספיים של התאגידים שאושרו ע הונחו

 :הםשל

 מ"החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע (א

 מ"מי רמת נגב בע (ב

 העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב (ג

 .העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב (ד

 מרכז תרבות נוער וספורט רמת נגבהחברה  (ה

 

 .ל"של התאגידים הנ 2015מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדוחות הכספיים : החלטה

 

 :02/6של שנת  0אישור רבעון  66

 .0104של שנת  0גזבר המועצה הביא לאישור המליאה רבעון 

 .0104של שנת  0את רבעון  מאשרת פה אחדמליאת המועצה : החלטה
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 . אישור סמכויות פקח סניטציה לאריק לרנר .0

 . את סמכויות פקח סניטציה אריק לרנר מאשרת פה אחדמליאת המועצה  :החלטה

 

 . שינוי בתנאים לרישוי עסקים הנוגעים לפינוי אשפה ביתית מעסקים .8

את השינוי בתנאים לרישוי עסקים לפינוי  מאשרת פה אחדמליאת המועצה  :החלטה

 . אשפה ביתית לעסקים על פי המתווה שהוצג ומצורף לפרוטוקול

 

 

 

 

 
 ,בברכה   

 
 

 שמואל ריפמן                                                                                 
 ראש המועצה                                                                                 

 

        ערן דורון : רשם

 
 


