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  27.1.08 מיו� 20081/'   פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  
  גדעו� , יצחק קאודרס, ראוב� קופל, עוזי דלל, ארז אית�, שמואל ריפמ�  : משתתפי�

  , רחל ביטו�, איריס טוביה, צבי ב� דרור, חגי רזניק, ער� ארז, פרידברג
  .ח� גולדמ�, אודי זילברשטיי�, אק ביסמוט'ז, ח"דוד פלמ, יל'מוטי אברג

  .ארז ירדני, שאול לוי, אליעזר ב� סעיד  : נוכחי�
  צחי ר�. אריה וינד, אלה כה�, איציק לוי  : התנצלו

  
  :על סדר היו�

  .ח ראש המועצה"דו .1
 .הצהרת אימוני� של חברי המליאה .2

 16.12.07" מ11' אישור פרוטוקול מליאה מס .3

 20.1.08" מ1/2008' אישור פרוטוקול הנהלה מס .4

 רי�"אישור תב .5

 ).מוזמ� ארז ירדני (– בריכת אשלי� –זה חכירה אישור חו .6

 . מבנה חוקרי�–אישור חוזה משרד התיירות  .7

 .2007 של 3אישור רבעו�  .8

 ".רוח מדבר"מ לבניית "אישור פתיחת חשבו� עזר ייעודי נוס. בבנק דקסיה בע .9

אישור סגירת חשבו� בנק לביוב הנמצא בבנק מזרחי ופתיחת חשבו� לביוב בבנק  .10
 .אוצר חייל

 . כולל פרוטוקולי� וועדת ביקור– 2006ח הכספי והמפורט של שנת "ישור הדוא .11

האצלת . אישור תקציב הוועדי� המקומיי�. 2008אישור תקציב מועצה לשנת  .12
� .סמכויות לוועדי� מקומיי

 .2008א לשנת "אישור תקציב הג .13
  

  דיו 

  :ח ראש המועצה"דו .1

,  פלסטינאי� לסיני  בי� עזה למצרי� ומעברבעקבות אירועי פריצת הגבול  .א
ההודעות שיצאו . ננקטו מספר מהלכי� למניעת המעבר אל תו/ ישראל מסיני

ביטול הזמנות ללא כל הצדקה . ( הנגבבכלבעיתונות גרמו לנזק רב לתיירות 
  .)בטחונית

שמואל דיווח על .  אישרור החלטה קודמת– נסיעת שמואל ריפמ  לדנבר  .ב
 תורמי� וגיוס משאבי� נוספי� ב לפגישות ע�"נסיעתו לשבוע ימי� לארה

שאול לוי יצטר. ). עמותת נגב בקליבלנד(למבנה חוקרי� בתחנת הניסיונות 
.                                              לנסיעתו של שמוליק בהזמנת עמותת נגב בקליבלנד

 .התקיימה הצבעה והנסיעה אושררה פה אחד: החלטה

 .ט העליו� דיו� בבית המשפ–די� "עיר הבה  .ג
די� לבית המשפט "י הגורמי� השוני� בנושא עיר הבה"הוגשו העתירות ע

  .בתקופה הקרובה תינת� התייחסות בית המשפט לסוגיה. העליו�
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 . יוזמת משרד הפני�– ועדה לענייני הבדואי�  .ד
התקיימה פגישה  . מאיר שטרית) לשעבר(היוזמה היא של שר השיכו� 

מאחר שהוקמו ועדות . מ� ראש המועצהאליה הוז, ראשונה של הוועדה
ראש המועצה מפקפק באפקטיביות של הועדה , כאלה בעבר ללא כל תוצאה

  .הנוכחית
הנושא יילמד ותיקבע עמדת  , לאחר פגישת ראש המועצה ע� חברי הוועדה

  .המועצה
 ראש המועצה מבקש כי מנהלי המחלקות הרלוונטיי� יציגו – ועדות המועצה  .ה

שחולק לחברי " (תיק הוועדות"פ " אשר באחריות� עאת פעילות הוועדות
  .תיק הועדות יעודכ� בשיתו. מנהלי המחלקות).המליאה

 ראש המועצה הביא הצעתו לקיי� סיור של – סיור עובדי המועצה לפטרה  .ו
שמוליק הסביר כי להערכתו הסיור המוצע מבטא . עובדי המועצה לפטרה

 .הערכה והוקרה לעובדי המועצה וממלי0 לקיימו
  .ללא מתנגדי�,  נמנע1,  בעד10 :התקיימה הצבעה

  .סיור עובדי המועצה לפטרה מאשרת המליאה

  הצהרת אימוני� של חברי המליאה .2
כל חברי המליאה הצהירו אימוני� למדינת ישראל והתחייבו למלא באמונה את 

  .שליחות� במועצה
  

  .16.12.07 מיו� 11' אישור פרוטוקול מליאה מס .3
  .16.12.07 מיו� 11'  פרוטוקול מליאת המועצה מסרתמאש מליאת המועצה

  
  .20.1.08' מ20081/' אישור פרוטוקול הנהלה מס .4

  .1/2008'  פרוטוקול ההנהלה מסמאשרתמליאת המועצה 

  רי�"אישור התב .5
 2008"ר השנתי ל"רי� להל� לאישור המליאה במסגרת התב"גזבר המועצה הציג התב

  :יב המועצההמוגש לאישור משרד הפני� יחד ע� תקצ

 הערות   ₪ סכום מקור מימון סטטוס מטרה תבר'מס

  מהעלות בפועל90%מהווה  900,000 ₪ משרד התחבורה חדש כביש גישה למוסד חינוכי בית השנטי1225

₪  קרן כללית לפיתוח    ל"כנ1225   100,000    

  מהעלות בפועל80%מהווה  40,000 ₪ משרד לאיכות הסביבה חדש מיחזורפעולות לעידוד 1226

₪  קרן כללית לפיתוח    ל"              כנ1226  10,000   

   229,083 ₪ תרומה מהסוכנות היהודית חדש פיתוח נוי בכמהין1227

  מהיקף הפרוייקט40%מהווה  100,000 ₪ משרד החקלאות חדש תכנית ישובית משאבי שדה1228

₪  קרן כללית לפיתוח    ל"             כנ1228   150,000    

  מהיקף הפרוייקט40%מהווה  100,000 ₪ משרד החקלאות חדש תכנית ישובית שדה בוקר1229

₪  קרן כללית לפיתוח    ל"            כנ1229   150,000   

   200,000 ₪ משרד השיכון חדש תשתיות מחנה זמני גרעין רתמים1230

   120,000 ₪  לפיתוחקרן כללית שינוי ילכהכביש כניסה לבאר מ1206

   584,593 ₪ משרד החינוך חדש בניית כיתת גן במרחב עם1231

   200,000 ₪ קרן כללית   ל "כנ1231
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   350,000 ₪ קרן כללית חדש )לפי רשימה(עבודות פיתוח בשדה בוקר 1232

   50,000 ₪ קרן כללית שינוי תכנון הרחבה בטללים1127

₪  ית לפיתוחקרן כלל  חדש  פיקוח עבודות עפר במרחב עם1233  153,564  במסגרת תבר שנתי 

₪  קרן כללית לפיתוח   חדש   פיקוח עבודות עפר בטללים1234   141,171   

₪  העברה מתקציב הרגיל  חדש  עבודות פיתוח בישובים  2,945,900   

ר השנתי בס/ של "ל במסגרת התב"רי� הנ" פה אחד התבמאשרתמליאת המועצה 
6,524,251 1 .  
  .2008רי� מותני� לשנת "עצה תבאי� למו

  
   בריכת אשלי�–אישור חוזה חכירה .         5

י מפרק האגודה השיתופית אשלי� "דיווח כי אושרה ע, ל"ל חכ"מנכ, ארז ירדני
  .ומינהל מקרקעי ישראל העברת בריכת השחייה למועצה

 פה אחד חתימת חוזה חכירה להעברת הבריכה באשלי� מאשרתמליאת המועצה 
  .צהלמוע

   מבנה חוקרי�–אישור חוזה משרד התיירות  .6
1  חוזה ע� משרד התיירות להעברת חצי מיליו� מאשרתמליאת המועצה 

  .כהשתתפותו המשרד במימו� מבנה חוקרי� בתחנת הניסיונות

  2007 של 3אישור רבעו   .7
  .2007ח הרבעוני השלישי לשנת " בדומאשרתמליאת המועצה 

  
  :מ עבור בניית רוח מדבר" בבנק דקסיה ישראל בעפתיחת חשבו  עזר נוס*  .9     

שישמש , מ" פתיחת חשבו� בנק נוס. בדקסיה ישראל בעמאשרתמליאת המועצה 
" רוח מדבר"למימו� פרויקט " מפעל הפיס"חשבו� עזר ייעודי בו יופקדו מענקי 

מ "וזאת בתנאי� המפורטי� במסמכי דקסיה ישראל בע, שאושר על ידו למועצה
  .רוטוקול זההמצורפי� לפ

מפעל " להמחות את זכויותיה של המועצה בכספי� שיופקדו על ידי מאשרי�כ� 
ל וזאת "בחשבו� העזר הייעודי האמור לקבלני� שיבצעו את הפרויקט הנ" הפיס

  .ל"בתנאי� הכלולי�  במסמכי� הנ
מורשי החתימה בחשבו� יהיו מורשי החתימה המוסמכי� בש� המועצה ואנו 

  .לטות הכלולות במסמכי� הנזכרי� לעילמאשרי� את כל ההח

  אישור סגירת חשבו  בבנק המזרחי לביוב ופתיחת חשבו  לביוב בבנק אוצר החייל .10
 סגירת חשבו� בבנק המזרחי לביוב ופתיחת חשבו� לביוב מאשרתמליאת המועצה 
  .בבנק אוצר החייל

  
  ח ועדת "אישור דו, 2006ח מבקר משרד הפני� לשנת "דיו  ואישור דו .11

     07/1227/'ורת מביק
ח הביקורת של מבקר "סקר את עיקרי ממצאי דו, ר ועדת ביקורת"יו, יצחק קאודרס

יצחק מציי� לטובה את עבודת נושאי . משרד הפני� ועיקרי סיכומי ועדת הביקורת
העבודה היעילה והנכונה של .  מנהלי המחלקות והפעילי�, התפקידי� במועצה

  המועצה   
אי� לוועדה כלי� ויכולת ליזו� נושאי ביקורת ולבצע יצחק מבקש להבהיר כי 

  .הביקורת באופ� עצמאי
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�. חשוב כי ועדת הביקורת תעקוב אחרי הערות והמלצות מבקר משרד הפני�, אול
י ראש המועצה "הוועדה תקיי� ביקורת עצמאית במידה שתידרש לכ/ ע, כמוב�

  . וגורמי� מתו/ המליאה או מחוצה לה
 ממצאי� לליקויי� 5 המבקר מציי� רק 2006בביקורת של שנת הועדה מציינת עוד ש

הממצא החמישי הינו .  מה� הינ� ליקויי� טכניי� הקשורי� למכרזי זוטא4כאשר 
בנושא זה המועצה ,  לצו המועצות האזוריות81מחיקת חובות שלא על פי סעי. 

מציינת שהחוב של חברת עמידר נמחק על פי הסכ� פשרה עליו חתומי� חברת 
 "עמידר והיועצת המשפטית של המועצה והסכ� זה קיבל תוק. בית משפט ב

  . ולכ� לדעת המועצה מחיקת החוב נעשתה כדי�18/5/06
 �יחד ע� זאת הועדה מבקשת מהמועצה לעשות הכל על מנת לתק� את הליקויי

  .שנתגלו יחד ע� הליקויי� משני� קודמות שעדיי� לא תוקנו
ח הכספי " נמנע את הדו1" חברי מליאה ו15   ברוב שלמאשרתמליאת המועצה 

  .ח ועדת הביקורת של המועצה"ח המפורט של מבקר משרד הפני� יחד ע� דו"והדו
  
  

  2008 דיו  בתקציב  .12
לא , ח� גולדמ� מבקשת להעיר כי הצעת התקציב אשר אושרה בהנהלה: שאילתא

  .הועברה לחברי המליאה לפני קיו� הדיו� הנוכחי
 בהנהלת 2008"התקיי� דיו� יסודי בתקציב המועצה לראש המועצה מסר כי 

בגלל תקלה טכנית לא הועבר החומר לחברי . המועצה בהשתתפות מנהלי המחלקות
  .המליאה לפני הדיו� במליאה

 בישיבה הנוכחית או לדחותו 2008התקיימה הצבעה הא� לקיי� הדיו� בתקציב 
  .למועד מאוחר יותר

12�  . התנגד לדיו� בתקציב1.  הדיו� לאלתר מחברי המליאה הצביעו בעד קיו
  .2008לדו� בתקציב : הוחלט

  
  . שאושר על ידי ההנהלה2008"גזבר המועצה סקר את הצעת תקציב המועצה ל

  :התקיי� דיו� בהצעת התקציב  ובתו� הדיו� התקיימה הצבעה
  . הצביעו בעד אישור התקציב13
  . חברי מליאה נמנעו2
  

  2008 לשנת , מיליו  45ועצה בס/ מליאת המועצה מאשרת תקציב המ
  .א בהתא� לתקציב המאושר"ואת תק� כ

  
  :אישור תקציב הועדי� המקומיי�

להוציא ישוב (גזבר המועצה מסר שהועדי� המקומיי� עדיי� לא הגישו את התקציב 
לכ� במסגרת אישור תקציב המועצה אושרה רק השתתפות המועצה והקצבת ) אחד

  .� בישובי� בתקציבי הועדי�פיקוד העור. למרכיבי ביטחו
  

  :האצלת סמכויות לועדי� מקומיי�
ראש המועצה הסביר למליאה מה ה� סוגי הועדי� המקומיי� הקיימי� במועצה 

� דפי� המפרטי� את הנושא 3ב "רצ. ואת הסמכויות שהמועצה מאצילה לה
  .ומהווי� חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה

  .ויות על פי הצעת ראש המועצה פה אחד האצלת סמכמאשרתמליאת המועצה 
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  :2008א לשנת "אישור תקציב הג  .   13 
  .א"י הג"א כפי שהוכ� ע" את תקציב הגמאשרתמליאת המועצה 

  
  

  שמואל ריפמ�               
  ראש המועצה              

� שאול לוי: רש


