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  7.12.08 מיו� 200810/פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מספר 

  
יצחק , אלי פר�, אריה וינד, גדעו� פרידברג, רות ישראלי, שמואל ריפמ�  : משתתפי�

מוטי , דוד פלמח, ראוב� קופל, חגי רזניק, ער� ארז, חיה קולב, קאודרס
  .אק ביסמוט'ז, יל'אברג

  .עוזי חבשוש, חני פריאל, רי שח�מי, שאול לוי, אליעזר ב� סעיד  : מוזמני�
  .אודי זילברשטיי�, איריס טוביה, עוזי דלל, איציק לוי  : התנצלו

  
  על סדר היו�

  .16.11.08 מיו 9/2008אישור פרוטוקול מליאה מספר  .1
 תוכנית עבודה מקושרת תקציב .2

 .בקשת זמרי רמת הנגב לצאת להופעות בפסטיבל באיטליה .3

4.  הקמת תאגיד ביוב ומי

 .יעה לדנבר במסגרת שותפות אלפייאישור נס .5
  

  .16.11.08 מיו� 20089/אישור פרוטוקול מליאה מספר  .1
  .16.11.08 מיו 9/2008'  פרוטוקול המועצה מסמאשרתמליאת המועצה 

  

  תוכנית עבודה מקושרת תקציב .2
התכנית מתבססת . 2009*ראש המועצה הציג תכנית העבודה של מחלקות המועצה ל

חברי המליאה התייחסו ליעדי המועצה . יי התייקרויות בשינו2008על תקציב 
 . המתוכנני לשני הבאות

  
  .בקשת זמרי רמת הנגב לצאת להופעות בפסטיבל באיטליה .3

הציגה פעילות חבורת הזמר והתמדת של , נציגת זמרי רמת הנגב, חני פריאל
  .הזמרי בפעילות מוסיקלית לאור+ שני ארוכות

השתתפות המועצה בנסיעת זמרי רמת הנגב לכנס הועלתה פניה למליאה לאשר 
  .מקהלות בצפו� איטליה

 נסיעת של זמרי רמת הנגב לאיטליה ותסייע במימו� מאשרתמליאת המועצה 
  . ,42,500הנסיעה בס+ 
  קר� דנבר: מקור המימו�

  

  הקמת תאגיד ביוב ומי� .4
  .עוזי חבשוש, ארז ימיני, ד דובי ליבנה"עו, אבי שגיא: מוזמני

 בנושא תאגיד מי וביוב 7.9.08חבשוש מציי� כי התקיי דיו� במליאה ביו עוזי 
הכוונה להשתמש בתאגיד למטרת פיתוח  ותחזוקת מתקני מי וביוב . במועצה

  .נבחרה כחברת ייעו� להקמת התאגיד האמור" עלמה"חברת . ביישובי המועצה
ציונל להקמת סקר בפני חברי המליאה את הר, "עלמה"ל חברת "מנכ, ארז ימיני

 תאגיד מי וביוב כחברה עירונית בשונה מהמצב הקיי בו הטיפול בנושאי המי
  .י המועצה"והביוב נעשתה ישירות ע

יחד ע זאת , החוק אינו מחייב המועצות האזוריות להקי תאגידי מי וביוב 
  .י חברה עירונית"פ חוק לפעול בנושאי המי והביוב ג ע"רשאיות ע
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פ חוק תאגידי מי וביוב הוא הכרה אוטומטית של "גיד מי וביוב עהיתרו� של תא

החסרו� הוא . שלטונות המס בתאגיד כעוסק מורשה וכל המשמעות הנובעת מכ+
  .הרגולציה הנוקשה והפיקוח של רשות המי הארצית

,  הקמת חברה עירונית שתוכל לפעול בדומה לתאגיד מי וביוב–האפשרות השניה 
עלינו לקיי . כפופה לכל החוקי והנהלי של תאגידי מי וביובזאת מבלי להיות 

מ על מנת לבדוק א יכירו בחברה עירונית זו כעוסק "בירור מוקד ע שלטונות מע
במידה ונקודה זו תהיה חיובית אזי ההקמה והתפעול של חברה עירונית . מורשה

  .פשוט יותר
 להקמת תשתיות ביוב באג� מענקי/ עוזי מבהיר כי המועצה תפעל לגיוס משאבי

  .משאבי
יהיו מוגבלי בהיקפ יש , שנית� לגייס לפרוייקט המדובר, במידה שהסכומי

במוקד או במאוחר ג , לבחור במסלול של היטלי ואגרת ביוב להערכתו של עוזי
  .פ החוק הקיי"המועצות האזוריות יחוייבו להקי תאגידי מי וביוב ע

 אשר המש+ המתווה לבדיקת החלופות להקמת מערכותמליאת המועצה נדרשת ל
  .ביוב באג� משאבי

  :סכו�
 התקשרות ע חברת עלמה לקידו כל התהליכי מאשרתמליאת המועצה 

המלצות חברת עלמה יובאו לאישור מליאת . והבדיקות להקמת הגופי המתאימי
  .המועצה

  .מ"מע+  , 50,000עלות שכר הטרחה לחברת עלמה הוא 
  ר ביוב במועצה"תב: מימו$מקור ה

  

  .אישור נסיעה לדנבר במסגרת שותפות אלפיי� .5
, דנבר(שמואל ריפמ� הביא לאישור המליאה נסיעתו לקליבלנד אוהיו ולקולורדו 

  ).אספ�
 גיוס תרומות בקליבלנד להשלמת מבנה החוקרי והשתתפות בכנס –מטרת הנסיעה 

  .15.1.09תורמי חשוב הנער+ בדנבר בתארי+ 
� ג ביקור באספ� בקהילה היהודית אשר בוחנת אפשרות ליצור שותפות מתוכנ

  .וקשרי קהילה ע הקהילה החינוכית בניצנה
  .לשמואל ריפמ� יצטרפו בנסיעה זו ער� דורו� ואדוה לויד

  .ב" פה אחד את הנסיעה לארהמאשרתמליאת המועצה 
  .2009תקציב  : מקור מימו$

  
  
  
  
  

  �שמואל ריפמ            שאול לוי: רש
  ראש המועצה                

  
 
  
  
 


