
�� המועצהלשכת ראש                                                                               

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

�                                                                                                    il.org.rng.www  ��

��

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

  
  
  
  

   20.6.2010 מיום 20106/' פרוטוקול מליאה מס
  

, דוד פלמח, ריה וינדא, אלי פרץ, צבי טוכטרמן, ק ביסמוט'ז,    שמואל ריפמן:משתתפים
אודי , מוני מונין, אליאסף פלמר, רותם ישראלי, ערן ארז, תומר פריאל, יצחק קאודרס

  .רחל ביטון, יל'מוטי אברג, זילברשטיין
  

  .רפי סמית, אליעזר בנסעיד,  שאול לוי:נוכחים
  

  .גדעון פרידברג, צבי אלמוג, ראובן קופל, איציק לוי,   מנחם אופיר:התנצלו
  
  
  

  :נושאים לדיון
  .ח ראש המועצה"דו.   1
   .6.6.10 - מ5/2010אישור פרוטוקול מליאה מספר .   2
  .ח אבחון להקמת אגף חינוך וקהילה"דיון בדו.   3
  ).מציג רפי סמית(ישובי המועצה הצגת סקר דעת קהל ב.   4
  . צומת הנגב– קריית הדרכה –אישור אזור מיוחד לארנונה .   5
  . תחנת כוח סולרית אשלים–אישור הסכם מיסוי מוניציפאלי .   6
  . יוסף-שירה מור'   אדר–מקומית הועדה ל ת\מהנדסמינוי .   7
  .ב"המועצה לארהאישור נסיעת ראש .   8
   2010 הועדה המקצועית למתן תמיכות לשנת אשרור החלטת. .   9
  
  :ח ראש המועצה"דו    .1

      
המועצה ראש ".  2010אות המופת לרופא "רס חתן פ, ר אמנון ביטון"ברכות לד  .א  

  .ר אמנון ביטון ומאחל לו המשך פעילות ברוכה בקרב תושבי הנגב"מברך את ד
      
  .מבנה ציבור במרחבעםתגדיל תרומתם ל, ב"ארה, ספרינג-קהילת  פאלם  .ב  
      
,  פאנסילבניהופיטסבורג ,  אוהיוקליוולנד המועצה סיכם את נסיעתו לראש   .ג  

    .ב"בארה
  

  .יגיעו לביקור ברמת הנגב.   פגישה עם תורמים יהודים ולא יהודים– פיטסבורג
  

נערכה .  במטרה לקדם בניה להשכרה ברמת הנגב,  פגישה עם תורמים-קליוולנד 
  . עם עמותת רמת הנגבגם פגישה

      
  .תצא הזמנה ולוח זמנים.   בתאריך  ברמת הנגבביקור מושל קולורדומתוכנן   .ד  
      
   :6.6.2010 מיום 20105/' אישור פרוטוקול מליאה מס    .2

  
  . 6.6.2010 מיום 5/2010' פרוטוקול מליאה מס מאשרת פה אחד, מליאת המועצה
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  : חינוך וקהילהאגףח אבחון להקמת "דיון בדו    .3

      
ח האבחון "הציג את דו, בהמשך לדיון במליאה הקודמת, המועצהראש     

פ "ני המוצע הוא עורגהשינוי הא.  חינוך וקהילה במועצהוההמלצות להקמת אגף 
ייערך מכרז לבחירת מנהל האגף לחינוך וקהילה .  סים"המלצת חברת המתנ

  .במועצה
  

  .נה הארגוני המוצעהביעו תמיכתם במב, חברי המליאה
  

  .ח האבחון" לאמץ את המלצות דו,והוחלט פה אחד, התקיימה הצבעה
      
  ):רפי סמית: מציג(סקר דעת קהל בישובי המועצה     .4

      
 המועצה והצביע על מידה רבה של ערך סקר שביעות רצון בישובי, רפי סמית    

קיים שיפור מה  (.י המועצה"מהשירותים הניתנים ע, שביעות רצון של התושבים
  ).2007-לעומת הסקר שנערך ב, ברמת שביעות הרצון

  
  .חברי המליאה שאלו שאלות

  
  .אינטרנטאתר התוצאות הסקר יפורסמו בעתון המועצה וב

      
  : קריית ההדרכה בצומת הנגב–לארנונה " אזור מיוחד"אישור     5

  
עיר (דרכה ית ההיהביא הצעתו להגדרת אזור ארנונה מיוחד לקר, ראש המועצה

  ):ים"הבהד
  

  :הצעת החלטה
  

שתוקם , ל בנגב"יוגדר תחומה של קריית הדרכה של צה, 2011החל משנת המס 
באזור זה תקבע .  כאזור ארנונה מיוחד, ")דים"עיר הבה("סמוך לצומת הנגב 

למעט תעריפי הארנונה המתייחסים למבנים , המועצה תעריפי ארנונה מיוחדים
שיהיו התעריפים ,  ונכסים שישמשו למטרות מסחריות,שישמשו למגורי משפחות

  .הרגילים הקבועים בצו הארנונה של המועצה
  

  . נמנעו2,  נגד5,  בעד הצעת ההחלטה8: התקיימה הצבעה
  

לקריית ההדרכה " אזור  ארנונה מיוחד" הגדרת מאשרת מליאת המועצה 
  .בצומת הנגב
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  :נת כוח סולרית אשלים תח–אישור הסכם מסוי מוניציפאלי     .6

  
, שאול לוי הציג הצעת החוזה למיסוי מוניציפאלי לתחנת הכוח הסולרית אשלים

  .מטעם מדינת ישראל, נהלת הפרויקטיאשר התגבשה בין המועצה למ
  

ארנונה (מתבסס על תקנות ההסדרים במשק המדינה , ההסכם למיסוי ארנונה
המתייחסת להגדרת  , 1ה תקנ (2007 –ז "התשס, )כללית ברשויות המקומיות

  "). שמש בתחנת כוח סולאריתלוחות קולטי"
  

 את הסכם המיסוי המוניציפאלי לתחנת כוח מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
  .סולארית אשלים

      
  :ת לועדה המקומית לתכנון ולבניה/מינוי מהנדס    .7

      
ת הוועדה כמהנדס, יוסף-שירה מור' ראש המועצה הביא לאישור מנויה של אדר    

  .המסיימת תפקידה, אריקה לאוב' במקומה של אדר, המקומית לתכנון ובניה
  

יוסף - את מינויה של שירה מורוהוחלט לאשר פה אחדהתקיימה הצבעה 
  !בהצלחה .  כמהנדסת הוועדה

      
  :ב"אישור נסיעת ראש המועצה לארה    .8

  
 , 2010ולי מליאה נסיעתו המתוכננת בסוף ימביא לאישור ה, שמואל ריפמן
חתימה :  מטרת הנסיעה.  ב" ולקהילת לאס וגאס בארה, קולורדולקהילת דנבר

 הסכם לקבלת תרומה למלגות למועצה בלאס ווגאס ופגישה עם מנהיגי לע
ב "של קהילות ארה" מכביאדה"תתקיים ה, במהלך הביקור.  הקהילה בדנבר

  .אליה מוזמנים גם ספורטאים מרמת הנגב, בדנבר
ב " נסיעתו המתוכננת של ראש המועצה לארהמאשרת פה אחדצה מליאת המוע

  .2010ביולי  
  קרן דנבר: מקור תקציבי

     
  
  
  2010אשרור החלטת הועדה המקצועית למתן תמיכות לשנת . 9

  ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב  .א
' רכישת ציוד ומכשור רפואי למחעבור , המיועדת ₪  5,000בקשת תמיכה בסך של 

לניתוחי לב חזה וליחידה אישפוז נמרץ כללי בכך יהיה שיפור בתנאי האשפוז 
  .לחולים ולבני משפחותיהם

התמיכה המבוקשת עומדת בתבחינים שקבעה המועצה למתן תמיכות למוסדות 
  . לתבחינים2.1 סעיף –ציבור 

 ומאזן בוחן 31/12/09ם ליום חות כספיי"לבקשה צורפו האישורים הנדרשים וכן דו
  .2010הוגשה הצעת תקציב לשנת . 31/12/09ליום 

   ₪ 5,000ממליצים לאשר את הבקשה לתמיכה בסך של : החלטה
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  )ר"ע(האגודה לסוכרת נעורים בישראל   .ב
התרומה המבוקשת  מיועדת לסייע לאגודה לקיים ,  20,000₪בקשת תמיכה בסך של 

תפים בכנסים אלה לומדים להתנהל נכון עם הסוכרתיים המשת. כנסי הסמכה
המחלה ועל ידי כך  להמנע מלהגיע לסיבוכי המחלה ולא ליפול לנטל על המערכת 

  .הציבורית
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחינים שקבעה המועצה למתן תמיכות למוסדות 

  . לתבחינים3.2 סעיף –ציבור 
, 2010והצעת תקציב לשנת  2009מאזן בוחן לשנת , 2008ח כספי "לבקשה צורפו דו

  .כנדרש
  .למטרה שהתבקשה ₪ 3,000ממליצים לאשר תמיכה בסך של : החלטה

  

  )ר"ע(ש חיים מולכו "המרכז למחקר וישום חקלאי ע  .ג
ביחד עם תרומות אחרות בסכום כולל , המיועדת ₪  6,000בקשת תמיכה בסך של 

. כיים ומרכז מידעתמיכה בפרויקטים חינו, למימון מלגות לסטודנטים ₪ 92,000של 
  .סטודנטים המתגוררים בתחום המועצה נהנים ממלגות שמחלקת העמותה

התמיכה המבוקשת עומדת בתבחינים שקבעה המועצה למתן תמיכות למוסדות 
  . לתבחינים1.1 סעיף –ציבור 

 והצעת 31/12/09חות כספיים ליום "לבקשה צורפו האישורים הנדרשים וכן דו
  .2010תקציב לשנת 

למטרה  ₪ 6,000ממליצים לאשר את הבקשה לתמיכה בסך של : החלטה
  .שהתבקשה

  

  ש יוסף וייץ"עמותת מצפה רביבים ע  .ד
למימון פעילותה של העמותה להכרות חוויתית עם המקום המייצג את  ₪ 70,000בקשת תמיכה בסך של 

 להפוך את –אשר שמו לעצמם מטרה , צעדי ההתיישבות הראשונים של קבוצות נערים ציוניות חלוציות

העמותה ופעילותה . 2010 והצעת תקציב לשנת 2009ח כספי לשנת "הבקשה כוללת דו. המדבר לגן פורח

  . העמותה מקבלת תמיכה מדי שנה ממשרד החינוך. מוכרות למועצה מזה שנים רבות

  . לתבחינים4 סעיף –התמיכה המבוקשת עומדת בתבחינים שקבעה המועצה למתן תמיכות למוסדות ציבור 

למטרה  ₪ 70,000ממליצים לאשר את הבקשה לתמיכה בסך של :  החלטה
  שהתבקשה

  
  

  :עמותת עתיד במדבר  .ה
תוך , להגברת הפעילות התרבותית חינוכית באזור ₪ 25,000בקשת תמיכה בסך של 

שימת דגש על יהדות פלורליסטית וחיבור אנשים את מורשת היהדות בצורה פתוחה 
  .₪ 262,250ותה על כלל פעילותה הינו תקציב העמ. שוויונית ויצירתית

   .2009ח כספי "דו, 2010הבקשה כוללת הצעת תקציב לשנת 
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחינים שקבעה המועצה למתן תמיכות למוסדות 

   1.2 סעיף –ציבור 
  .למטרה שהתבקשה₪ 4,000ממליצים לאשר תמיכה בסך של : החלטה
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  :עמותה לקידום הספורט ברמת הנגב  .ו
הן ספורט , העמותה מרכזת את הפעילות הספורטיבית שהמועצה יוזמת בתחומה

בנסיבות . תוך שהיא נהנית מתמיכה כספית של המועצה, עממי והן ספורט תחרותי
אלו פנתה המועצה למשרד הפנים וביקשה אישורו להפיכתה של העמותה לתאגיד 

ה והאסיפה הכללית עירוני בהתאם לתקנון חדש של העמותה שאושר על ידי המועצ
עד להשלמת הפיכתה של העמותה לתאגיד עירוני של המועצה מבקשת . של העמותה

למימון הפעילות הספורטיבית שהמועצה  ₪ 1,100,000העמותה תמיכה בסך של 
, בכלל זה פיתוח וקידום ענפי הספורט השונים במועצה עידוד חינוך ילדים, יוזמת

ום ושיפור הפעילות הספורטיבית בכל ענפי קיד, פיתוח, נוער צעירים ומבוגרים
עם אישור . הספורט בתחום המועצה וגילוי וקידום כישרונות בענפי הספורט השונים

הפיכתה של העמותה לתאגיד עירוני של המועצה ישונה יעוד כספי התמיכה 
הבקשה כוללת הצעת . ששוריינו בתקציב בסעיף תמיכות ויועבר לסעיף השתתפויות

  .2010תקציב לשנת 
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחינים שקבעה המועצה למתן תמיכות למוסדות 

   1.2 סעיף –ציבור 
למטרה שהתבקשה בכפוף ₪ 1,100,000ממליצים לאשר תמיכה בסך של : החלטה

  .לאמור לעיל
  

  פרוטוקול הועדה המקצועית לענייני תמיכות   את מאשררתמליאת המועצה   
  .            במוסדות ציבור

  
  
  

  שמואל ריפמן                  
                                                                                                           ראש המועצה

  
    שאול לוי:רשם


