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  602/60/642  מיום, ///6102' פרוטוקול מליאה מס

 .ט בנובמבר"במזכירות קיבוץ רביבים לציון כ
 

דוד , צביקה טוכטרמן, יארז ירדנ,  אודי אורנשטיין, חיים טוגנדהפט , ארז לוזון ,אילנה שחף:  משתתפים

ענן  ,שוש זילברבוש, רחל ביטון, ראובן פליישר, שאול עשת, אלי לופו, ח"דוד פלמ,  ל'מוטי אברג, לולובן 

 . יצה צפריר נ , מרדכימוני   ,שורק לאה ,דניאל קלר, שיאון

 
  ,אליסף פלמר ,שמואל ריפמן :התנצלו 

 
                      . אמיר אל חייק  ,צחי רם, עמיחי הס , אליעזר בן סעיד, ערן דורון :נוכחים 

 
  

 : סדר היום

 . ביטול מעמד  עיר עולים בנושא, ל המועצה"מ ראש המועצה ומנכ"ח מ"דו .1

 . /11.1./1מתאריך  /116211 ' אישור פרוטוקול מליאה  מס .2

 .המשך דיון בנושא  מתקן חולות .3

 מפקד מתקן חולות -יעקב שלום: מוזמנים

 .מנהלת רשות ההגירה במתקן חולות -ענבל משש             

 . ם והחלטות כלכליות"תברי .4

 .3הצגת רבעון  .5

 
 : דיון 

 : עדכון בנושא ביטול מעמד עיר עולים  6/

, נעות פעולות בעיקר מול משרד הפנים. בשלב זה עוד לא ברור כמה יחזור למועצה לאחר הביטול

המחלוקת העיקרית . עושה עבודה יעילה ומועילה  impactחברת . משרד האוצר וועדת הכספים

רמת הנגב יחד עם מועצות אזוריות נוספות הגישה . נסובה בין האוצר לפנים על השליטה בקרן

 . לחלוקה בהם יינתן משקל לייחודיות וגודל הפגיעה םמסמך קריטריוני

ף על פי כן המכתב א. במהלך טקס האזכרההפגנתי החליט לא לקיים מהלך  –צוות התקשורת 

 . שיצא לתושבים הגיע למשרדי ממשלה ולגורמים נוספים

 . ץ לביטול ועדת הגבולות הוגש ויתקיים דיון בנושא תוך שבועיים"הבג -צוות משפטי

 

 

 6 6/6//266 מתאריך 102/6/2'  מס  מליאה פרוטוקול אישור 06

מתאריך  /116211 ' אישור פרוטוקול מליאה  מס מאשרת פה אחדמליאת המועצה  :החלטה

1/.11.1/ . 
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 6 שא מתקן חולותוהמשך דיון בנ 36

מנהלת רשות  ההגירה של מתקן , ד ענבל משש"מנהל מתקן חולות ועו, מוזמנים  יעקב שלום

כמו כן הוצגו הפעולות שנעשו על ידי . הפעילות וגבולות הגזרה של כל גוף, הוצגו הסמכויות.  חולות

 . המועצה

 .2112תקציב יובא להחלטה במסגרת הדיון  :החלטה

 

 : והחלטות כלכליות ים"תברי 46

 יחידיות ברתמים 75 –תשתיות ל  (שינוי)  :מטרה :754/ר "תב
 בעלים' השתת₪   11,,15/,14  :סכום  

 משרד השיכון₪   0,532,251     
 ₪  24,143,551   :כ"סה  
 סעיף עבודות קבלניות₪   231,/1   :הקטנה  

 סעיף תכנון₪   231,/1   :הגדלה 
 ₪  43,772/,04   :כ"סה

 
 .שינוי בין סעיפים פנימיים: הסבר 

 
 

 02/4פיתוח בתי עלמין יהודיים בשנת   (שינוי)  :מטרה :765/ר "תב
 משרד הדתות  ₪ 1,111/   :סכום  

 ₪  1,111/   :כ"סה 
 קרנות המועצה ₪   25,223   :הגדלה 

 ₪  37,503   :כ"סה
 

באשלים . משאבי שדה ובית עלמין אשלים, ביצענו עבודות פיתוח בבתי העלמין שדה בוקר :הסבר 
 .3בתי עלמין ולא  2בוצעה התקנת פרגולה להספדים שלא הוכרה על ידי המשרד כי הבקשה הוגשה על 

 .ר ייסגר לאחר מכן"התב. המועצה תצטרך לכסות את העלות שלא הוכרה       
 
 

 אזורי תכנון בית ספר תיכון  (שינוי)  :מטרה :637/ר "תב
 קרנות המועצה ₪   511,111   :סכום  
 ₪  511,111   :כ"סה  
 123211021תקציב רגיל    111,111   הגדלה              
 ₪  11,111/   כ"סה  
 
 

 ,שדה בוקר, מרחבעם)  שיפוץ מעונות בישובים  (חדש)  :מטרה :670/ר "תב
 (רתמים , רביבים, משאבי שדה, טללים, מדרשה

 משרד הכלכלה ₪   22,,112   :סכום 
 ₪  22,,112   :כ"סה  
 

 (בטיחות)השלמת מדרכה לתחנת הסעה לתלמידים   (חדש)  :מטרה :673/ר "תב
 (2112ח תברים "ע)קרנות המועצה   ₪   01,111   :סכום  
 ₪  01,111   :כ"סה  
 

 שיפור חזות יישוב קדש ברנע  (חדש)  :מטרה :674/ר "תב
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השלמת כביש כניסה ומדרכה משער הכניסה האחורי ועד )
על פי צו  עקב סגירת כביש הכניסה הראשי, רחבת הגנים

 (6אלוף
 משרד החקלאות   ₪ 211,111   :סכום  

 אגודת קדש ברנע ₪  111,111     
 (2112ח תברים "ע)קרנות מועצה   ₪ 231,111     

 ₪  531,111   :כ"סה  
 
 
 
 

 במחנה טלי הנגשת אקוסטית לליקויי שמיעה גן עופר  (חדש)  :מטרה :677/ר "תב
 משרד החינוך ₪   31,111   :סכום  
 ₪  31,111   :כ"סה  

 

 ים אושרו פה אחד"כל התבר

  /נמנע   /נגד   7/   בעד ר בית ספר תיכון  אושר"תב

 

 :החלטות כספיות 6/
 

 (:'וכד גנים שיפוצי) הקודמות במליאות שאושרו הגדלות בעקבות /211 ועדים תקציב שינוי אישור
 :ועד מקומי שדה בוקר 1שינוי  /211אישור תקציב  .א

 ₪ 41,,/22: תקציב הועד המקומי לפני השינוי 
 ₪ 41,,//2: תקציב הועד המקומי לאחר השינוי 

 
 :ועד מקומי טללים 1שינוי  /211אישור תקציב  .ב

 ₪ 502,411: המקומי לפני השינוי תקציב הועד 
 ₪ 232,522: תקציב הועד המקומי לאחר השינוי 

 
 :ועד מקומי מרחב עם 1שינוי  /211אישור תקציב  .ג

 ₪ 1,254,4/1: תקציב הועד המקומי לפני השינוי 
 ₪ 1,2,4,212: תקציב הועד המקומי לאחר השינוי 

 
 :ועד מקומי רביבים 1שינוי  /211אישור תקציב  .ד

 ₪ 1,421,112: הועד המקומי לפני השינוי תקציב 
 ₪ ,1,421,11: תקציב הועד המקומי לאחר השינוי 

 
 :ועד מקומי רתמים 1שינוי  /211אישור תקציב  .ה

 ₪ 1,5,,1,: תקציב הועד המקומי לפני השינוי 
 ₪ 5,/,12,: תקציב הועד המקומי לאחר השינוי 

 
 החלטות כלכליות אושרו פה אחד

 
 

 של התקציב 3הצגת הרבעון ה  76

 ./211של שנת  3הוצג בפני חברי המליאה רבעון 

 6הרבעון אושר פה אחד
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 ,בברכה  
 
 ארז ירדני                                                                                 

 ממלא מקום ראש המועצה                                                                               
 

       ערן דורון : רשם

 


