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 "נווה מדבר"ב מהשהתקיי, /10.2.102מיום , 3102/2' פרוטוקול מליאה מס
 
 

 , איתן פאר, ל ביטוןרח, קיטהומיקי וול, אסף פלמראל, מוני מונין, צבי אלמוג, יפמןשמואל ר :   משתתפים
 ,דוד פלמח, ערן ארז, צבי טוכטרמן, בלמזל ל, אביטל בן שלום, ענן שיאון, רמי מוסלי

 זהבה סיגל .ארז ירדני, אלי לופו 
 

 (באר מילכה) צפריר ניצה, שאול לוי, חגי רזניק, משה טנא, אליעזר בן סעיד :   נוכחים
 

 ,גיל פלורמן, תומר פריאל  :  התנצלו
 
 

 :סדר יום
 

 .ח ראש המועצה"דו .5
 .54.55.5855מיום , 5325855' אישור פרוטוקול מליאה מס .5
 .רים"אשור תב .3
 .תיים לעמודי חשמלבטיחואישור הסכם התקנים  .4
 .וויטנאם, (בורמה)אישור נסיעה לראש המועצה במסגרת פרויקט משתלמים למיאנמר  .8
 .ומינוי חברות בתאגידים הקשורים למועצה, ל המועצה חגי רזניק"אישור חתימה למנכ .1
 .מליאההודעה על מינוי חבר  .7
 .המועצההקלטות ישיבות מליאת  .5
 ומדרשת בן גוריוןקיבוץ שדה בוקר : אישור תקציבי הועדים  .5

 
ם בסיו.  איילים-פ רמת הנגב ואשלים"מו, יית ההדרכה בנגבהתקיים סיור חברי המליאה בקר 

 .אשר סיימו תפקידם, התכנסנו לארוחה חגיגית ופרידה מחברי המליאההסיור 
 .לאחר מכן התקיימה ישיבת מליאה מן המניין  
 

 :ח ראש המועצה"דו .5
 עים כתוצאה מנזקי לטיפול באירו, "חדר המצב"ילה המועצה הפע  – 58.5.53טפונות  ש

 .בעקבות גלישת נחל רביבים, כפר רתמים היה מנותק למשך יום אחד.  פונותטש      
 
 

 : 11.21.1021מיום , /310212' אישור פרוטוקול מליאה מס .5
 

 .54.55.5855מיום , 5325855' פרוטוקול מליאה מס מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
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   :רים"שור תבאי .3

 :רים להלן"שמואל ריפמן הציג למליאה התב
 

'  מס
 ר"תב

 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה
הסכום 

הכולל  לפני 
 השינוי

 ₪150,000  טוטו ווינר חדש מגרש ספורט משולב במשאבי שדה 1498

 ₪0 

 ל"כנ
ר "העברה מתב

2141 
 ₪80,000 

 ₪0  ₪519,525  ד השיכוןמשר חדש יחידות ברביבים 6-סבסוד ל  1504

1505 
בניצני ' יחידות בשלב ג 9 -סבסול ל 

 סיני
 ₪0  ₪200,000  משרד השיכון חדש

 ₪0  ₪300,000  משרד השיכון חדש תשתיות למעון יום במרחב עם 1506

 ₪0  ₪200,000  משרד הפנים חדש הקמת מרכז הפעלה 1507

1508 

 משרד החינוך חדש 'ס צין שלב ב"הקמת ביה
₪ 

3,340,359 
 ₪0 

 קרן כללית חדש 'ס צין שלב ב"הקמת ביה
 ₪

2,500,000 
 ₪0 

 ₪250,000  משרד השיכון שינוי הרחבת גן בקדש ברנע 1434
 ₪

450,000 

 
 .התקיימה הצבעה

 .ל"רים הנ"את התב פה אחד מאשרת מליאת המועצה :החלטה
 

 :אישור הסכם התקנים הבטיחותיים לעמודי חשמל .4
י המועצה  לבדיקה ההתקנים הבטיחותיים למניעת טיפוס על "יג את הסקר שנערך עשמואל ריפמן הצ

פ ממצאי הסקר ובכפוף "בכוונת המועצה לבצע את תיקון הליקויים ע. עמודי החשמל בישובי המועצה
לתחזוקה נכונה של עמודי להסכם בין הועדים המקומיים לבין המועצה לגבי אחריותם של הישובים 

 . המועצה החשמל ושיפוי ביטוחי של
 

 .נמנע  5,  בעד 54   :התקיימה הצבעה

 
בתחום ישובי המועצה וזאת בכפוף לחתימה  ע תיקון הליקויים של עמודי החשמלביצו הוחלט לאשר

 .על הסכם ביטוחי עם המועצה
 

 :אישור נסיעת ראש המועצה לויטנאם ומיאנמר .8
במסגרת , לויטנאם ומיאנמר(  3.5.53 – 53.5.53)ימים  58-ל ו נסיעת ביא לאישורשמואל ריפמן ה

 .מ"פ שבחברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"המתנהל במסגרת המו פרויקט משתלמים
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 .ימלא את מקומו חבר מליאה איתן פאר, בעת העדרו של ראש המועצה

 
ת ראש המועצה למיאנמר וויטנאם נסיע  מאשרת פה אחדמליאת המועצה   :התקיימה הצבעה

 .בהעדרו –כממלא מקום ראש המועצה , ומינויו של איתן פאר

 
   :בתאגידים הקשורים למועצה" חבר"ל המועצה ומינוי "אישורי חתימה למנכ .1

, ולאחר מכרז פומביי ועדת מינויים חיצונית "נבחר ע, חבר רביבים, ראש המועצה הודיע כי חגי רזניק
 .הפורש לגמלאות, מקומו של שאול לויב ל המועצה"כמנכ

 
 .מליאת המועצה מברכת את חגי רזניק ומאחלת הצלחה רבה במילוי תפקידו

 
, מינויו של חגי רזניק כמחליפו של שאול לוי,  מאשרת פה אחדמליאת המועצה   :התקיימה הצבעה

 .במקומו של שאול לוי, בכל התאגידים הקשורים למועצה וכמורשה חתימה

 
 :ה מליאה3ל מינוי חברהודעה ע .7

, שוש זילברבוש.  הודיעה על התפטרותה ממליאת המועצה, שולמית דבדה, נציגת מדרשת בן גוריון
כחברת מליאת , תחליף את שולמית דבדה ,.("נשים גם במליאה -נגב) –נב "הבאה בתור ברשימת 

 .המועצה
 

 :דיון –הקלטות ישיבות מליאת המועצה  .5
 צעד זה נועד להגביר השקיפות. קליט את ישיבות המליאה ותימלולןראש המועצה הביא הצעתו לה

 .ואמון הציבור
ובו נכתב כי אין , ד אבי להם"עו, מ"דעת של היועה-חוות, ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה

 (.בשונה מהקבוע בחוק לגבי עיריות)חובה להקליט ישיבות מליאה 
 

 :הצבעההתקיים דיון ולאחריו 
 
 .ת ישיבות מליאההקלט בעד  4
 .נגד הקלטת ישיבות המליאה  7
 

 .לא להקליט ישיבות המליאה : הוחלט

 
 :/102אישור תקציבי הועדים קיבוץ שדה בוקר ומדרשת בן גוריון לשנת  .5

 
על הטופס האחיד ₪  548,354ס "ע 5853הועד המקומי הגיש לאישור המליאה תקציב : שדה בוקר

 .של משרד הפנים
על ₪  8,475,435ס "ע 5853הועד המקומי הגיש לאישור המליאה תקציב  : מדרשת בן גוריון

 .הטופס האחיד של משרד הפנים
 

 :החלטה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציבי הועדים המקומיים של שדה בוקר והמדרשה לשנת 

5853 
 

            
 שמואל ריפמן
 ראש המועצה
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 שאול לוי  :רשם


