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בשעה   שהתקיימה במשרדי המועצה01.11.09  מיו� 200910/פרוטוקול מליאה מספר 

18:00  
  
  

  , דוד פלמח, תומר פריאל, ברגגדעו� פריד, ק יסמוט'ז, שמואל ריפמ�  :משתתפי�
  יל'מוטי אברג, מנח� אופיר, מוני  מרדכי, ראוב� קופל, עוזי דלל, אריה וינד, צבי אלמוג

  
  אודרסקיצחק , אלי פר�, רחל ביטו�, ער� ארז, איציק לוי, אודי זילברשטיי�  :והתנצל

  
  אביב אוחיו� , אביבה כה�' דר, ארז ירדני,  אליעזר ב� סעיד, שאול לוי   :נוכחי�

  
  נושאי� לדיו�

  

  .ח ראש המועצה"דו .1

 .18.10.09 מיו� 9/2009אישור פרוטוקול מליאה מספר  .2

 קר� רכב+ � "אישור תברי .3

 .של הועדי� המקומיי� – 2008ח כספי "אישור דו .4

 .אישרור תכנית פתוח בר קיימא .5

 .ל"דירקטוריו� בחכחברי אישור  .6

 ).י החלטה הועדה הציבורית"עפ(ש אוריאל יערי "אישור תרומה מקר� ע .7

 .אביבה כה�'   דר/ס על יסודי אזורי " בי–ח ראשוני "דו .8

 . אביב אוחיו�/ סקירה בנושא טיפול בבעלי חיי� משוטטי� בכבישי המועצה .9

 שונות .10
  

  ח ראש המועצה"דו .1
יר אשר הצטר1 כחבר המליאה מטע� מדרשת ב� פוא ת מנח� א מבר0שמואל ריפמ�  .א

   !בהצלחה      .גוריו�
, הנחלי� זרמו. )מ" מ34בעזוז ירדו  (  עוז במרכז רמת הנגב י היו גשמ,30.10.09שישי בליל   .ב

  ...ומאגר נחל לב� ג� הוא לא איכזב, הלימני� מולאו
  

  18.10.09 מיו� 20099/ פרוטוקול מליאה מספר אישור .2
  .18.10.09 פרוטוקול מליאה מיו� מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 אשר הסביר ,ל החברה  הכלכלית ארז ירדני" מנכ, 9/2009 בפרוטוקול 7בכפו1 לאישור סעי1 
  .מ"י החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מניות למועצה עהאת מנגנו� הקצאת 

  
 קר� רכב +  � ּ"תבריאישור  .3

 

 הערות סכום  מקור מימון סטטוס מטרה ' מס

   ח"בש       תבר

1290 

תשתיות לשכונה חדשה בשדה 
 50,000 ₪ רזרבה לתקציב שינוי בוקר

 ₪ 220,000-מתווסף ל
 שכבר אושרו מהקרן הכללית

1275 

נווה (ר מדרשה "קו ביוב פתמ
 ₪105,000  רזרבה לתקציב שינוי )בוקר

 ₪ 350,000 -ף למתווס
 י משרד השיכון"שאושרו ע

 חדש כניסה לטללים 1300

אור תנועה 
 ₪280,000  להתישבות

החוזה על התרומה אושר 
 18/10/09במליאה 

 חדש הקמת מבנה קהילתי במרחב עם 1301

אור תנועה 
 ₪3,600,000  להתישבות

החוזה על התרומה אושר 
 18/10/09במליאה 

 90,000 ₪   חברה וקליטה חדש ולמיתההסתדרות הציונית הע 1302

החוזה על התרומה אושר 
 18/10/09במליאה 
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 ₪1,300,000  פרוייקטים שונים חדש ההסתדרות הציונית העולמית 1303

החוזה על התרומה אושר 
 18/10/09במליאה 

 200,000 ₪   קרן כללית שינוי פיתוח מגרשים בקדש ברנע 1281

 ₪ 700,000 - מתווסף ל
-ו במליאה בשכבר אושר

 ל.ק.לעבודות ק1/2/09

 326,000 ₪    משרד הפנים שינוי תאורה לכניסות לישובים 1205

₪  מיליון 2-מתוסף ל
 ממשרד התחבורה

 שינוי תאורה לכניסות לישובים 1205

' הקטנת השת
 326,000-₪   מועצה

 ₪ 700,000מקוצץ מתוך 
 מתקציב רגיל של המועצה

  

 :קרן רכב קטן

הנובע מכך שעדיין לא התקבלה הקצבת משרד  ₪ 136,580של הקרן בגרעון 

 .רכס לסייר שדות בגין רכישת ₪ 100,000הביטחון בסך של 

 

 מקרן ₪ 150,000מבקשים להעביר , מאחר ולא ניתן להשאיר קרן בגרעון
  .אוטובוסים לקרן רכב קטן

  

  :החלטה
  .ל"רים הנ" פה אחד את התבמאשרתמליאת המועצה 

מקרן אוטובוסים לקרן  ₪ 150,000 פה אחד להעביר מאשרתמליאת המועצה 

 .רכב קטן

 2008ח כספי של הועדי� המקומיי� "אישור דו .4
�את למועצה טללי� הגישו , רתמי�, שדה בוקר, משאבי שדה, רביבי�: הועדי� המקומיי

  .2008הדוחות הכספיי� לשנת 
  . בלבד2007ח הכספי לשנת "ועד מקומי מדרשת ב� גוריו� הגיש את הדו

  
  :החלטה

 .2008חות הכספיי� של הועדי� המקומיי� לשנת "את הדופה אחד  מאשרתמליאת המועצה 
  

 
 אישרור תכנית פתוח בר קיימא .5

 סקר את הפעילות והדיוני� שהתקיימו בשנה האחרונה בנושא קידו� תכנית בר שמואל ריפמ�
לק� ולציד� ער� דורו� רעיה וו' מובילי� את התהלי0 הילה אקרמ� ודר. קיימא ברמת הנגב

  .ושאול לוי
ת נהלי� ועקרונות בפתוח בר כי הכוונה לפעול בשלב ראשו� להטמעמדגיש , שמואל ריפמ�

בשלב מתקד� של התכנית יהיה שיתו1 הישובי� והציבור . בקרב עובדי המועצה.קיימא
  .בתהלי0

ננו ולמע� הדור  מדגישי� את החשיבות הגדולה של קידו� התכנית למעדוד פלמח וראוב� קופל
  .הבא

  . 200.0003 /עלות  הכנת התכנית כ
  :מקורות מימו�

   50.0003 /       משרד החקלאות 
  )"קול קורא" פ"ע( ח"'  ש50.000  /  ס"המשרד להג

   שח50.000  /    המועצה
  

  .יש לגייס מימו� נוס1 להשלמת הפרוייקט
   נגד1 בעד   9: התקיימה הצבעה

  
  .תוח בר קיימא לאשר בצוע התכנית לפהוחלט

  
  2009רזרבה לתקציב : מקור מימו�

  



��לשכת ראש המועצה                                                                               

                                                                                                                 il.org.rng@srifman:Email  ���������������������

�                                                                                                    il.org.rng.www  ��

��

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

  
  

  אשור חברי דירקטוריו� החברה הכלכלית .6
  

 המליאה המלצה למינויי� של חברי דירקטוריו� החברה הכלכלית  מביא לאישורארז ירדני
י תקנות ולהגיש� לאישור הועדה לבחינת מינויי� הפועלת לפ, מ"לפיתוח רמת הנגב בע

  .2006ו "התשס) אגיד  עירונינציג העיריה בת( העיריות 
  

  . יכה� מתוק1 תפקידו כעובד הרשות/ מר שמואל ריפמ� •

 . יכה� מתוק1 תפקידו כעובד הרשות–מר שאול לוי  •

  תכה� מתוק1 תפקידה כעובדת הרשות–אדוה לויד ' גב •

 . יכה� מתוק1 תפקידו כנבחר ציבור–מר אריה וינד  •

 .ברשטייו יכה� מתוק1 תפקידו כנבחר ציבורמר אודי זיל •

 . כנציגת ציבור–גלית סבדיה ' הגב •

  כנציג ציבור /מר אחיה בכר0 •
  
  

  .           התקיימה הצבעה  
לחברה נויי� של חברי הדירקטוריו�   ההמלצה למימאשרת פה אחדמליאת המועצה 

  .הכלכלית לפיתוח רמת הנגב
  

  וריאל יעריש א"אישור תרומה  מקר� להצלת חיי� ע .7
חבר הנהלת הקר� להצלת  חיי� הסביר את מטרות קר� והקריטריוני� לסיוע כפי , אריה וינד

  .שאושרו בעבר במליאת המועצה
לקבו� שדה  3 1,900 סיוע  בס0 לתת 20.7.09 החלטת הנהלה מיו� מאשרת פה אחד המליאה

  .)מעלות המכשיר 30%( להחייאה   לרכישת מכשיר דפיברילטורבוקר
  

 

  אביבה כה�' דר–ס על יסודי אזורי " בי–ח ראשוני "וד .8
 5ח ראשוני את הנתוני� החזויי� מבחינת מספר ילדי גיל התיכו� בעוד " סקרה בדואביבה כה�

�קרית (והפיתוח הצפוי ) הרחבות קהילתיות( על פי הצפי של גדול האוכלוסיות בישובי� .שני
  . תלמיד500/ שני� עשוי להגיע לכ5מספר התלמידי� בגיל תיכו� בעוד , )'ההדרכה וכד

מגיעי� מפיתחת ,  במדרשהסביבתי הס התיכו� " כמחצית מילדי ביה מציי� כי, ריפמ�שמואל 
המועצה קובעת אזורי הרישו� ). מדרשהתלמידי הלא כולל (ניצנה ומישובי� נוספי� במועצה 

 �" נופי הבשור"ל: בתי ספר על יסודיי�3/לוכיו� תלמידי התיכו� מישובי המועצה מגיעי
אחת האפשרויות לתקופת הביניי� היא . ותיכו� סביבתי במדרשה" אשל הנשיא. "באשכול

  .ללא פנימייהס הסביבתי לאפשרויות לימוד "להרחיב את ביה
  .ס תיכו� בפיתחת ניצנה"אי� הגיו� כלכלי וחינוכי להקי� בי, להערכת שמואל ריפמ�

  1700ת הנגב עשויה להגיע לתוספת של שמואל ריפמ� מניח כי הרזרבה התכנונית ברמ
  . שני�10משפחות עוד 

ס התיכו� במדרשה במסלול לא פנימייתי יש לאפשר הצטרפות של "בשיקולי� להרחבת ביה
  .מבאר שבעוירוח� וא1 , תלמידי� מהעיירות מצפה רמו� 

  
  .אביבה כה�' י דר"ופי עסח "יתקיי� המש0 הדיו� וסכו� לאחר העברת דו

  
  
  

   אביב אוחיו�–ועצה בתחו� המ) בעיקר גמלי�(יי� משוטטי� בעלי חבושא טפול סקירה בנ .9
  

סקר את , המשמש כפקח סניטציה חקלאית ומניעת שוטטות גמלי� במועצה,  אביב אוחיו�
  .2009פעילותו מאז ינואר 

  .נעשות פעולות מניעה ואכיפה תו0 הידברות ע� האוכלוסיה הבדואית
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  .כל קריאה על הימצאות גמלי� משוטטי� בכבישי המועצהאביב אוחיו� היה הכתובת ל
 בגמלי�  שנמצאו סמו0 לצירי 50% / פ הנתוני� שהציג אביב אוחיו� חלה ירידה של כ"ע

  .התנועה
ב  מתאי� לבצוע סיורי� ותקצי) מכלאה(יש להער0 ה� מבחינת תשתיות  , 2010לקראת 
    .ואכיפה

  

  שונות .10
  
  אישור הלוואה לעובד מועצה  .א

  לפנינו מקרה        . להלוואה מיוחדת לעובד מועצה המליאה מבקש אישור, ואל ריפמ�שמ  
  .      של עובד מסור אשר נקלע לקשיי� בגי� חוב לסוכנות היהודית

 במקרה של אי      פיצויי פטורי�של העובד לקיזוזמכתב התחייבות  נחת�   כנגד ההלואה  
  .החזר ההלוואה  

  ותסטטוס תביעות משפטי.   ב
  ה המועצהרו את סטטוס ההליכי� המשפטיי� בה� קששמואל ריפמ� סקר  
  .חלק מההליכי� המשפטיי� הסתיימו). ה� כתובעת וה� כנתבעת (        

  .נקבעו גזרי די� כנגד מספר תושבי� ונדחו תביעות כנגד המועצה
  
  
  
  
  
  
  

  שמואל ריפמ�              
  ראש המועצה              

�  שאול לוי: רש
  


