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  .שהתקיימה במשרדי המועצה , 2.5.10מיום  , 20104/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  
  

  , גדעון פרידברג, אריה וינד, איציק לוי, צביקה טוכטרמן, דוד פלמח, שמואל ריפמן   :משתתפים
  .רחל ביטון, מנחם אופיר, אודי זילברשטיין, יל'מוטי אברג ,וניןמוני מ

, אסף פלמראל, רותם ישראלי, ערן ארז, אלי פרץ, תומר פריאל, פלראובן קו, ק ביסמוט' ז  :התנצלו
  .דרסיצחק קאו, צבי אלמוג

  .אליעזר בן סעיד, שאול לוי   :נוכחים
  
  

  :נושאים לדיון
  

 .המועצה-ח ראש"דו .1

  12.4.2010- מ3/2010' אישור פרוטוקול מס .2

 .ר השנתי" של התב1שינוי אישור  .3

 .ם סולרייםגרינגו לייעוץ להקמת אתרי' אישור לחב .4

 .ב"אשור נסיעות ראש המועצה לארה .5

 . איציק לוי–ל "מנוי חבר לדירקטוריון חכ .6

 .אמבולנסים בישובי המועצה .7

 
    :המועצה-ח ראש"דו  .1

  : מויטנאם ומיאנמרלמיםהגדלת מספר המשת  .א    
  

שמואל ריפמן דיווח כי מדינת ישראל אישרה הגדלת מספר המשתלמים 
 50מספר זה כולל גם  .  200- ל120-צנה מני-העובדים ולומדים בפתחת

  .ממיאנמר, פעם ראשונה, עובדים שיגיעו
  
  : שגיא שחורי-דיווח על חציית גבול מצריים    .ב
  

שמואל ריפמן דיווח על נסיבות המקרה ועל התנהלות המועצה 
פעל באחריות וביעלות ראויה , ברנע-הועד המקומי בקדש.  בעקבותיו

 של שגיא ל מול הגורמים המוסמכים להחזרתוהמועצה פע-ראש.  לציון
ים שמואל ריפמן מודה לכל האנש.  קניתופועל להתקנת גדר גבול ת

  .לביתו, בריא ושלם, שפעלו להחזרתו המהירה של שגיא
  
  :12.4.10-סיכום ביקור ראש היחידה להתיישבות במשרד הבטחון ב  .ג
  

בטחון לישובי המועצה דיווח על סיכום הביקור ותקציבי מרכיבי -ראש
  .המועצה

   
      

, 3/2010 פרוטוקול המליאה מספר מאשרת פה אחדמליאת המועצה   :20103/אישור פרוטוקול   .2
   .12.4.2010מיום 

      

 של 1שינוי אישור   .3
  :ר שנתי"התב

ר שנתי לביצוע " אושר תב27/12/2009 מיום 13/2009במליאת המועצה 
כתקציב מותנה ובסך הכל   ₪ 6,865,000ועוד  ₪ 9,078,000בסך של 

15,943,000 ₪ .  
 לממונה על המחוז שהמועצה החליטה להפוך את נו הודע18/2/2010ביום 

  .התקציב המותנה לתקציב לביצוע עם פירוט מקורות המימון
  התקבלו הקצבות מגורמים 2010 עד מאי 2010במהלך החודשים ינואר 
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  . ₪ 8,507,891בסך של  )  כולל מקורות עצמיים(שונים 

 מליאת המועצה בישיבותאושרו )  ₪ 8,507,891בסך של (רים אלה "תב
  .2/5/10 -12/4/10 -7/3/10 – 7/2/10:  בתאריכים הבאיםתקיימו שה

  :החלטה
 השנתי בסך ר" את הגדלת התבמליאת המועצה מחליטה פה אחד לאשר

  עבור  ₪ 24,450,891ולהביאו לסך כולל  של  ₪ 8,507,891של 
  .1שינוי מספר 

      

הסכם יעוץ להקמת   .4
  :אתרים סולריים

-המועצה הציג את ההסכם המוצע להתקשרות עם חברת גרניגו-ראש
פיקוח והכנת מכרזים להקמה , תכנון,בנושא יעוץ, מ"יעוץ סביבתי בע

וולטאית -בשיטה פוטו, ותפעול מערכות ליצור חשמל מאנרגיה מתחדשת
  .במבני המועצה

  
, יעוץ סביבתי-החלטה על חתימת ההסכם עם חברת גרינגו לדחות הסוכם

ערן : ןמוזמ(בכדי לקבל הסברים נוספים בעת כינוס המליאה הבאה 
  ).דורון

      

-ב"אישור נסיעה לארה  .5
10.6-:גיוס תרומות

6.10.19  

, ב"ארה, אוהיו, הביא בקשתו לאישור נסיעתו לקליבלנד, שמואל ריפמן
התומכת בפעילות המחקר החקלאי , לפגישה עם תורמים מעמותת נגב

  .ברמת הנגב
  

הניסויים ומקור המימון לנסיעה יהיה -י עמותת תחנת"הנסיעה אושרה ע
פ "מנהל המו, לנסיעה יצטרף יעקב מוסקוביץ.  מעמותת הניסויים

  .חקלאיה
  

תתקיים פגישה נוספת עם תורמים פוטנציאליים , במהלך הביקור
  .ב"ארה, פנסילבניה, בורגסבפיט

  
לגיוס תרומות , המועצה- נסיעת ראש,מאשרת פה אחדליאת המועצה מ

  .ב"בארה
      

חבר לדירקטוריון החברה   .6
  :איציק לוי-הכלכלית

, איציק לוי, שמואל ריפמן הביא הצעתו לצירופו של חבר המליאה
  .כנבחר ציבור, מ"לדירקטוריון החברה הכלכלית בע

  
צירופו של איציק לוי , 1  ונמנע10מאשרת ברוב של מליאת המועצה 

  .לדירקטוריון החברה הכלכלית
      

אמבולנסים לישובי   .7
  :המועצה

, בעניין הקמת תחנת הזנקה לאמבולנסים, א"קיים דיון עם נציגי מדתה
  .הנגב-במרכז האזורי רמת

  
להשיג מימון , לא יתאפשר בעתיד הנראה לעין, המועצה-להערכת ראש

  .לתחנת הזנקה במועצה
  

 שנים 10בעלי וותק של ,  אמבולנסים5יהיה לדאוג להחלפת על המועצה 
  .בישובים

  
לעודד חברים להשתתף בקורס , שמואל ריפמן פונה למזכירי הישובים

  .בזמן הקרוב, המתוכנן להתקיים במועצה, נהגי אמבולנסים
  

  
  שמואל ריפמן                שאול לוי:רשם

 ראש המועצה                  


