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  05.04.09 שהתקיימה במשרדי המועצה בתארי� 20094/פרוטוקול  מליאה מספר 
  

  , רות� ישראלי, אלי פר#,אריה וינד, זק ביסמוט, ח"דוד פלמ, שמואל ריפמ�  :משתתפי�
יצחק , חגי רזניק,גדעו� פרידברג, ער� ארז,, ראוב� קופל,איריס טוביה

    קאודרס
  ד ארז ימיני"עו, עוזי חבשוש, קב מוסקובי#יע, שאול לוי, אליעזר ב� סעיד  נוכחי�
  עוזי דלל, אודי זילברשטיי�, יל'מוטי אברג, רחל ביטו�,  איציק לוי  :התנצלו

  
�  נושאי� לדיו

  .ח ראש המועצה"דו .1
 1.3.09 � מ3/2009אישור פרוטוקול מליאה מספר  .2

�"אישור תברי .3 

4.  � אישור הגדלת תקציב  מוניציפלי לועדי

 .2009י לשנת א מקומ"אישור תקציב הג .5

 .אישור להקמת  חברה עירונית למי� וביוב .6

 .התקשרות ללא מכרז בי  המועצה ולעמותת בית השנטי .7

  ועד מקומי שדה בוקר�אישור חברי ועדת ביקורת .8

 אישור להתקנת לחצני מצוקה במוסדות חינו# .9

 .בחירת דירקטורי� לעמותה למע  התושב והקהילה ברמת הנגב .10

 . האמבולנסי� במועצההמלצות בנושא הפעלת מער# .11

 .לס'סיכו� ביקור שמוליק בלוס אנג .12
  
  ח ראש המועצה"דו .1

 $ 120.000 �ראש המועצה מדווח כי פדרציית דנבר  העבירה למועצה כ
אשר מבקשי� לסייע לפרוייקטי� , )ב"ארה(תרומות מבקרי� מקולורדו 

  .שוני� במועצה
  

  1.3.09 ) מ20093/אישור פרוטוקול מליאה מספר   .2
  .1.3.09 מיו�  3/2009  פרוטוקול מליאת מספר מאשרתאת המועצה מלי    

  
  �"     אישור תברי .3

� הבאי� לאישור המליאה "גזבר המועצה הציג התברי:  
  

 סכום  מקור מימון סטטוס מטרה ' מס

 ח"בש       תבר

 שינוי .ג.תכנון והקמת קרית חינוך במדרשת ב 1212

מקרן $  מיליון 1תרומה 
 4,000,000 ישראל-'מיראג

 300,000 קרן כללית חדש מ"שיקום פינת ביקור משפחות בביסנ 1284
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1285 

שיפוץ בריכת שחייה ותכנון תשתיות 
 270,000 קרן כללית חדש אשקוביות באשלים

 1,000,000 קרן כללית חדש תשתיות בשכונת נווה בוקר 1286

 300,000 קרן כללית חדש הקמת בית קברות אזורי בפתחת ניצנה 1287

 1,650,000 החברה הממשלתית לתיירות חדש פיתוח אגן משאבים ברמת נגב 1288

 350,000 1267ר "העברה מתב חדש פיתוח אגן משאבים ברמת נגב 1288

 350,000 - 1288ר "העברה לתב שינוי ביוב אגן משאבים 1267

  .ל"� הנ" התברימאשרתמליאת המועצה 
  

  . +11,291,429 היה  2009השנתי ר "התב, ל"� הנ"לפני אישור התברי
  . +15,161,429 הינו 2ר המעודכ  לפי שינוי מספר "התב

  
  אישור הגדלת תקציב מוניציפלי לועדי� .4

  
 שינויי תקציב של הועדים 4/09  מספר 5/4/2009 -הינכם מתבקשים לאשר בישיבת המועצה ב

 :המקומיים לפי הפירוט להלן

    

תקציב 

 -שאושר ב

  מאושרת היוםתוספת 16/11/08

תקציב חדש של 

 הועד המקומי

 ₪160,000  100,000 ₪ 60,000 ₪ תקציב מוניציפלי של באר מילכה 1

 שיפוץ מבני ציבור בטללים 2

₪ 

151,000 ₪ 30,000  ₪181,000 

 תקציב מוניציפלי של ועד המדרשה 3

₪ 

924,000 ₪ 93,000  ₪1,017,000 

 ₪200,000  150,000 ₪ 50,000 ₪ תקציב מוניציפלי של גרעין רתמים 4

 ₪120,000  70,000 ₪ 50,000 ₪ תקציב מוניציפלי של עזוז 5

 ₪190,000  100,000 ₪ 90,000 ₪ תקציב מוניציפלי של מרחב עם 6

  543,000 ₪  כ תוספת תקציב"סה 

   :ל"הסברים להגדלת התקציבים הנ 

  ".תקציברזרבה ל "199200780ל מסעיף "מקור המימון להגדלה הנ .א

 י הועדים ולאור הסכום "הגדלות ברובן מיועדות לעבודות פיתוח קטנות המבוצעות ע . ב

  .ר לכל אחד"תב הקטן של כל פרוייקט אין הצדקה ויכולת לפתוח 

     

 יהיה על הועדים להגיש תקציב מעודכן הלוקח בחשבון , לאחר אישור התוספות במליאה .ג

  השינוולצרף פרוטוקול של הועד המאשר את   "פיתוח"סעיף את התוספות שירשמו תחת  

     

 .סך התקציב השנתי של המועצה לא ישתנה, ל נלקחת מתוך הרזרבה לתקציב"מאחר והתוספת הנ .ד

 המועצה תגיש לאישור משרד הפנים את השינויים בתקציבי הועדים בעת השינוי , בעקבות כך . ה

   .ם החצי שנתייםהתקציבי שמבוצע אחרי הדיוני 

  ל אושרו פה אחד על ידי מליאת המועצה"הנהתקציביים השינויים  
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  א"אישור תקציב הג  .5 
  

,  +681,683ס " ע2009א לשנת "גזבר המועצה הגיש לאישור המליאה את תקציב הג
  .א"י הג"כפי שהוכ  והוכתב ע

 אד� לאחזקת  מקלטי� ועל פי תק  כח67א יש במועצה "בהתא� לנתוני� של הג
כאמור ( + 414,609 משרות והעלות השנתית הינה 3.4 �המקלטי� יש צור# ב
  ).א"י הג"הסכומי� נקבעי� ע

הוצאות כח אד� לא " : כל השני� אנו מוסיפי� הערה בקשר לכח האד� בזו הלשו 
  ".י הישובי� ועל חשבונ�"רשומות בסיפרי המועצה מכיוו� שה� מבוצעות ע

�  : התקציב כולל ג�בנוס0 לסעי0 כח אד
   + 50,578  ...........................מבני�, ציוד, בדק, תחזוקה
        + 496  .....................................................אחרות

   + 681,683= כ "סה +   216,000  ...........רכש ציוד מיגו  אישי במועצה אזורית 
  

  . + 22,320א כלל ארצי בס# של "בנוס0 המועצה משתתפת בתקציב הג
  

 �תקציב זה הוא במלואו ממקורות המועצה וכלול במסגרת של התקציבי
�  .המוניציפליי� של הועדי� המקומיי

  
  .2009א " את תקציב הגמאשרתמליאת המועצה 

  
 ראש המועצה ביקש מגזבר המועצה להכי  לישיבה הבאה של המליאה פירוט :הערה

 .בהתקציבי� לפי מקלט וישו

 
 

 6.          אישור לקמת חברה עירונית למי� וביוב
  

הביא לאישור המליאה הקמת חברה עירונית למי� וביוב כמוסבר , שמואל ריפמ� 
  :להל�

,  וישיבות נוספות7.9.2008 מיו� 7/2008בהמש� לישיבת מליאת המועצה שמספרה 
של הנושא ובהמש� להצגה משלימה , בה� הוצגה בחינת הקמת תאגיד מי� וביוב

   $:הוחלט. בפני חברי מליאת המועצה בישיבה זו

או כל ש� אחר כפי שיאושר על " (מ"מי רמת הנגב בע"לאשר את הקמתה של חברת  •
 . בבעלותה המלאה של המועצה האזורית רמת הנגב) ידי רש� החברות

או מי שהוא , לאשר את נוסח התקנו� המצור) ולהגישו לאישורו של שר הפני� •
 .לצור� רישו� החברה,  הסמיכו

להורות למורשי החתימה  של  המועצה לבצע את הנדרש לצור� רישומה של   •
וזאת מייד ע� קבלת אישור לרישו� , החברה כחברה בבעלות מלאה של המועצה

 . חברה זו תפעל במתכונת של חברה עירונית רגילה. החברה ממשרד הפני�

ולהגיש�  , את המפורטי� להל�למנות מטע� המועצה כחברי� בדירקטוריו� החברה  •
נציגי העירייה (לאישור הוועדה לבחינת מינויי� הפועלת לפי תקנות העיריות 

  $  :2006 $ ו "התשס, )בתאגיד עירוני
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 ; יכה� מתוק) תפקידו כראש הרשות$  שמואל ריפמ�שמואל ריפמ�שמואל ריפמ�שמואל ריפמ�מר  .1.1

 ;  יכה� מתוק) תפקידו כעובד המועצה– שאול לוישאול לוישאול לוישאול לוימר  .1.2

 ; קידה כעובדת המועצה תכה� מתוק) תפ– רעייה וולק�רעייה וולק�רעייה וולק�רעייה וולק�' דר .1.3

 ; תכה� כדירקטורית חיצונית– קידרקידרקידרקידר$$$$רונית דוני0רונית דוני0רונית דוני0רונית דוני0' דר .1.4

 . תכה� כדירקטורית חיצונית–  שפר� שפר� שפר� שפר�$$$$עלית ווילעלית ווילעלית ווילעלית וויל' גב .1.5
  

  )שניי� (2נמנעו ; ) אפס (0התנגדו ; ) בה� ראש המועצה (9: הצביעו בעד
  

 הקמת החברה העירונית למי� וביוב ואת חברי מאשרתמאשרתמאשרתמאשרתמליאת המועצה 
  הדירקטוריו� 
  :מצור)

  .חוות דעת של גזבר המועצה ושל היוע0 המשפטי למועצה
  

  מכרז בי� המועצה לבי� עמותת בית השנטי מכרז בי� המועצה לבי� עמותת בית השנטי מכרז בי� המועצה לבי� עמותת בית השנטי מכרז בי� המועצה לבי� עמותת בית השנטיללאללאללאללא    התקשרותהתקשרותהתקשרותהתקשרות     ....7777
,  לנוער במצוקהח� בית – בהתמחותה הייחודית של עמותת בית השנטי בהתחשב

 שנטי"שפעלה לגיוס חלק ניכר מהתרומות שבאמצעות� מומנה הקמת הכפר 
 ממלי0 היוע0 המשפטי למועצה לאפשר ,ו של משרד הפני�בכפו) לאישור, "במדבר

ע� עמותה זו להפעלתו ולתחזוקתו של הכפר ,  מכרזללא, התקשרותה של המועצה
 תהיה בתנאי� שייקבעו בחוזה שיוכ� על ידי יועצה ההתקשרות".  במדברשנטי"

כאשר בבסיס ההתקשרות ,  ידי הנהלת המועצהעלהמשפטי של המועצה ויאושר 
ללא ,  ההפעלה והתחזוקה של הכפרהוצאות שעמותת בית השנטי תישא בכל ,ייקבע

  .השתתפות כספית כל שהיא מצד המועצה
  . השנטיבית המועצה ממלי0 לאשר ההתקשרות ללא מכרז ע� עמותת ראש

  
 . התקשרות ע� עמותת בית השנטי ללא מכרזמאשרת פה אחדמאשרת פה אחדמאשרת פה אחדמאשרת פה אחדמליאת המועצה   

  
 בוקרבוקרבוקרבוקר$$$$שדהשדהשדהשדהמקומי מקומי מקומי מקומי  ועד  ועד  ועד  ועד –––– חברי ועדת ביקורת  חברי ועדת ביקורת  חברי ועדת ביקורת  חברי ועדת ביקורת אישוראישוראישוראישור        . 8

 לוועד מקומי                   ,  הביא לאישור המליאה את חברי ועדת הביקורתהמועצה ראש
  :בוקר�שדה
  �10.10.08 אושרר ב– הוועדה ר" יו– 51352979 –. ז. ת– ספיר בועז

�  �10.10.08ב אושרר – חבר – 00848507 –. ז. ת– בוכבינדר שלו
  �10.10.08ב אושרר –בר  ח– 53914164 –. ז. ת– שה� איל 
  �30.10.08 בנבחרה – חברה חדשה – 13546428 –. ז. ת– שניידר דבי

  
   הביקורת לוועד מקומי שדה ועדת את הרכב –  פה אחדמאשרת המועצה מליאת

  .בוקר
  

   לחצני מצוקה במוסדות החינו�להתקנת אישור.     9
  
קה      משרד החינו# חובה להתקי  לחצני מצול"מנכ חוזר י"עפ  .א

  .במוסדות החינו#
     .  מצוקה שחוברו למוקד המועצהלחצני רכשנו מספר בעבר.         ב

 .ואינ� עוני� לדרישותמדור יש  � הלחצני             
   חינו# רבי� שאינ� נכללי� במסגרת מוסדות קיימי� במועצה         .ג
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 .החובה להתקנת לחצ  מצוקה             

  י המפקחת נבדקו עלויות ללחצ    "לה שוב ע       לאחר שהנושא ע  .ד
מצוקה משופר שנית  לפתוח קו טלפוני דרכו ולשוחח ע� הצד 

 .השני
  עלות הרכישה   ). ס"כולל למתנ( לחצני� �60       נדרשי� לנו כ  .ה

 . +25,000           וההתקנה 
  

  בסכו� של      התקנת לחצני� במוסדות החינו# אחדפה מאשרת המועצה מליאת
  .ח" ש�25,000כ

  .2009 לתקציב רזרבה:  תקציבימקור
  
  
  

   לעמותה למע� התושב והקהילה ברמת הנגבדירקטורי� בחירת  . 10
  2.9.07 מליאת המועצה מהתאריכי� להחלטות בהמש#

 משרד הפני� ל"אישר מנכ, הפני�ולאחר התדיינות ממושכת מול משרד , �7.9.08ו
בימי� .  של המועצהבשליטתהנית זוהי עמותה עירו. את הקמתה של העמותה

  .הקרובי� תוגש לרש� העמותות הבקשה לרישומה של העמותה
� על מינוי נציגי המועצה בוועד המנהל של תאגיד עירוני דוגמת החל לדי  בהתא

נציגי ו, עובדי מועצה, )חברי מועצה( חייבי� להיות נבחרי� הנציגי�, ל"העמותה הנ
בוועד המנהל ) חברי מועצה, לא חל על נבחרי�(בור  המועצה ונציגי הציעובדי. ציבור

 �ניסיו  , השכלה אקדמית( בעלי כישורי מינימו� הקבועי� בתקנות להיותחייבי
תהלי# האישור .  אישורה של ועדה מיוחדת במשרד הפני�טעו ומינויי� ) 'ניהולי וכו

ל אלה המצאת אישורי השכלה וניסיו  והבאת� ש, מפורטכרו# במילוי שאלו  מאוד 
מוצע להתחילו במקביל להליכי ,  זמ מצרי#הואיל והתהלי# . בפני אותה ועדה

 �  . העמותה להתחיל לתפקדתוכלרישומה של עמותה על מנת שע� סיו� הרישו
�ראש .  חברי�3הוועד המנהל חייב למנות לפחות ,  העמותהשל לתקנו  בהתא

  :א המנהל לפי הפירוט הבלוועד חברי� 5המועצה מציע לבחור 

   טוביהואיריסשמואל ריפמ� – חברי מועצה שני  .א

  ר�)שאול לוי וענת לב– עובדי מועצה שני  .ב

  קידררונית ר"ד – ציבור נציג  .ג
  :החלטות

 בהצבעה את הקמתה של העמותה למע  התושב והקהילה  מאשרתמליאת המועצה   .א
  )    ר"ע(ברמת נגב 

 �  .ד הפני�ל משר"י מנכ" ע22/3/2009      בהתא� לתקנו    שאושר ביו
  .1נמנע , 0מתנגדי� , 11: בעד: הצביעו

  
, בכפו0 לאישור הועדה לאישור נציגי רשות מקומית בתאגיד עירוני  .ב

ה הנכבדי� המנויי� להל  כנציגי המועצה בועד "מחליטי� על מינוי של ה
  :המנהל של העמותה

   איריס טוביה–שמואל ריפמ�    :       חברי מועצה
   ענת לב ר�– לוי שאול   :      עובדי מועצה

  רונית קידרר  "ד:                      נציג ציבור
  .1נמנע , 0מתנגדי� , 11: בעד: הצביעו



��לשכת ראש המועצה                                                                               

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

�                                                                                                    il.org.rng.www  ��

��

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

  
            

  
   אמבולנסי� במועצההפעלת     . 11

  . במועצהלאמבולנסי� מער# מרכזי להקי� לא המועצה ממליצה מליאת
  ). נגד שינוי המצב הקיי�10הצביעו (

  
  לס'יקור ראש המועצה בלוס אנג בסיכו�     . 12

' מיראג' קולורדו ומשפ� כאורח קהילת דנברב" את ביקורו בארהסקר ריפמ  שמואל
  .לס'בלוס אנג

  
  
  
  
  

  שמואל ריפמ       
  ר המועצה"יו      

  
  
  
  

�  שאול לוי : רש
  


