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 ת עמק יזרעאלבניין המועצה האזוריב מהשהתקיי, 3102/603/0מיום , 3102/5' פרוטוקול מליאה מס
 

ארז , איתן פאר, מרדכי מונין, אביטל בן שלום, וקיטהמיכל וול, צביקה טוכטרמן, שמואל ריפמן :   משתתפים
, ערן ארז, בי אלמוגצ, זהבה סיגל, צפריר כהן ניצה, רחל ביטון ,ענן שיאון ,גיל פלורמן, ירדני

 .מזל לייבל
 

 .חגי רזניק, אליעזר בן סעיד :   נוכחים
 

 .ח"דוד פלמ, שושנה זילברבוש ,אלאסף פלמר, תומר פריאל, רם מוסלי, אלי לופו :  התנצלו
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 :ח ראש המועצה"דו .5

כן ציין ראש . סיור לימודי של המליאהראש המועצה פתח את הישיבה שהתקיימה במסגרת  -
המועצה את החשיבות שהוא רואה בחשיפת חברי המליאה לתכנים שונים ולימוד המתרחש 

 .במועצות אחרות
את , ב הוא סקר את המיזמים המשותפים"תיאר לפני חברי המליאה את הסיור שלו בארה כמו כן -

 .הסיורחיזוק הקשר עם הקהילות ואת ההתרגשות בה התקבלו במהלך 
 .התקיימה סקירה של המשך המאבק בארבה ושל המטה המועצתי הפועל בנושא -
הפעולה  .את המאבק שמתקיים בחברת החשמל בשל נחשולי המתח הרבים ברמת הנגב הוצג -

ראש המועצה קרא לחברי המליאה לגלות . הציבור ובערוץ בין מנהלים, היא במישור המשפטי
מול אתר חברת החשמל בבאר  58:88בשעה  51.1' ם אמעורבות במסגרת הפגנה שתתקיים ביו

 .חברי המליאה ברכו על היציאה למאבק האמור. שבע
 

 : 102/3535מיום , 31024/' אישור פרוטוקול מליאה מס .5
 

מיום , 435853' פרוטוקול מליאה מס מאשרת פה אחדמליאת המועצה : התקיימה הצבעה 
8.8.5853 

 
 :רים"אישור תב .3

 .ב"רים המצ"את רשימת התבגזבר המועצה הציג 

 רים חדשים"תב
 

'  מס
 ר"תב

 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה
הסכום הכולל  

 לפני השינוי
 הערות

1516 
קרוונים  6-תשתיות ל

 ברתמים
₪    קרן לעבודות פיתוח חדש 100,000  ₪0 

 
   רים"שינויים בתב

1433 
גן ילדים דו כתתי 

 ברתמים
₪     ₪67,101   משרד החינוך שינוי 1,583,741  

תוספת משרד 
החינוך עבור ציפוי 

 אבן

 
 .ר"המוצע ואת שינויי התב ר"פה אחד את התב מאשרתמליאת המועצה : לאחר דיון הוחלט 

 
 :/102אישור הוצאות במסגרת הרזרבה לתקציב  .4

 :לאשר את ההוצאות הבאות שלא נכללו בתקציב של תחילת השנהמבקש  המועצה  ראש
 .ח"אש 588 –אשפה אשלים  תשתיות בבור .5
 .ח"אש 588 –גשרון תאורה ותיקוני בטיחות באולם מופעים ברביבים  .5
 .ח"אש 88 –למדרשת בן גוריון  88חגיגות  .3
 .ח"אש 58 –שנה לכמהין  58חגיגות  .4

 רזרבה לתקציב :מקור המימון
ה התפתח דיון קצר בדבר סגירת בור האשפה בפתחת ניצנאשלים בנושא תשתיות בבור האשפה 

 .בתחילת שנת העבודה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה
להפסיק השתתפות 3חבר המליאה ענן שיאון הציע כי בכל דיון שיתקיים בנושא יש להקטין

 .דבר שצריך לדבריו להיות בעיקרו באחריות החקלאים. בהובלת פסולת חקלאית
 

  : ההחלט
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ל מתוך תקציב "קטים הנרויהפ 4מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התקיימה הצבעה 
 .הרזרבה

 
  – אישרור פרוטוקול ועדת תמיכות .8

 .553435853הוצג לעיון חברי המליאה פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות במוסדות ציבור מיום 
 .כן נערכה סקירה על פירוט החלטות הועדה המקצועית שהתכנסה בנושא( ב"המצ)
 

את פרוטוקול  קולות-ברובת רמליאת המועצה מאשר. נמנע – 5, בעד 54 –נערכה הצבעה :  החלטה

 .פרוטוקול זה יהווה מעתה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול ישיבת מליאה זו. ועדת התמיכות

 
 – מינוי דירקטורים מטעם המועצה בתאגידים קשורים .1

די מועצה ל הוצעו מינויים של עוב"נוכח השינויים המבניים בניהול השוטף של המועצה וחילופי המזכיר במנכ
 :שונים כנציגי המועצה בתאגידים שיפורטו להלן 

 

 .ל רמת נגב ימונה ערן דורון"בדירקטוריון חכ -
 .בדירקטוריון המרחצאות ימונה ערן דורון -
 .בדירקטוריון העמותה למען התושב תמונה שירה מוריוסף -
 .בדירקטוריון מי רמת נגב תמונה שירה מוריוסף -
 .לברןס תמונה ענת "בדירקטוריון המתנ -
 

ל מקבלת משנה תוקף נוכח קריאת משרד ראש הממשלה להגביר את הנציגות הנשית "חשיבות השינויים הנ
 .בדירקטוריונים

חלטות קודמות ההחלטה זו באה במקום ה. מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המינויים האמורים: החלטה

 .שניתנו בעבר ככל שישנן
 

 – ילדים לטיפול כפר רתמיםגני המעונות והעברת האחריות לניהול  .7
מנהלת המועצה האזורית את מערכת הגיל , מאז הקמת היישוב כפר רתמים לפני ארבע וחצי שנים

אשר נדרש לטיפול באינספור , ניהול המערכת נבע מתוקף מצבו של היישוב בתחילת דרכו. הרך
חות עם עתודת משפ 58ילדים במערכת ו  518לאחר כמעט חמש שנים שיש מעל , היום.  עניינים

היישוב יכול ומוכן לקחת על עצמו את ניהול מערכת , משפחות תוך שלוש שנים 88קליטה של עוד 
 ". אמונה" –הגנים באמצעות גורם שלישי 

ראש המועצה ומנהל אגף חינוך וקהילה תומכים בהעברת הניהול לכפר רתמים כחלק משמעותי 
, של כפר רתמים יאפשר גמישות ניהולית הניהול העצמאי. בהתפתחות ובעצמאותו של היישוב
כפי שהמועצה מלווה ומובילה את כלל הגנים במועצה , בד בבד. השפעה תכנית והובלת דרך ערכית

גם מערכת הגנים שלכפר רתמים תמשיך לקבל ליווי , בטיחותיים ותקציביים, בהיבטים פדגוגיים
 . והדרכה מטעם מחלקת גנים וגיל רך של המועצה

הוקם  צוות מעבר שכלל את נציגות המועצה הרלוונטית , ע את המהלך באופן מסודרעל מנת לבצ
 . ונציגות כפר רתמים שפעל במהלך השנה האחרונה להעברת המערכת על הצד הטוב ביותר

 .לצד זאת פועלים בכל הצעדים הטכניים הנדרשים לאפשר את המעבר
 

גני הילדים לטיפול כפר מעונות ולניהול  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את העברת האחריות: החלטה

 .מוסדות אלהרתמים כמו כן מגבה המליאה את מכלול התהליכים הטכניים הנדרשים לצורך העברת 

 
 – /102 ראשוןאישור רבעון  .5

 . 5853לשנת הראשון ח הרבעוני "גזבר המועצה הציג את הדו
 .ח הרבעוני האמור"אחד את הדו-מליאת המועצה מאשרת פה: החלטה 

 – ועד מקומי טללים 1021ח כספי "אישור דו .5
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ח מראה גרעון "דוה. של הועד המקומי טללים 5855ח הכספי לשנת "גזבר המועצה הציג את הדו
 .גזבר המועצה הציג גם מכתב בו התריע לפני הועד על הגרעון האמור. ₪ 535,583מצטבר של 

 .תבקשיםראש המועצה הנחה את הגזבר לנקוט בנושא זה לפי הנהלים המ
 

 .ח האמור"אחד את הדו-מליאת המועצה מאשרת פה. נערכה הצבעה:  החלטה
 

 
            

 שמואל ריפמן
 ראש המועצה

 חגי רזניק  :רשם


