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  3.7.2011מיום  6/2011פרוטוקול מליאת המוצעה 

 
 

,  גדעון פרידברג, ערן ארז, יאלתומר פר, רחל ביטון, אק ביסמוט'ז, שמואל ריפמן   :משתתפים
, אודי זילברשטיין, מנחם אופיר, זהבה סיגל, ח"דוד פלמ, איציק לוי, אסף פלמראל

. אריה וינד, יצחק קאודרס, מוני מונין, ראובן קופל, יל'מוטי אברג
 

עוזי חבשוש , אליעזר בן סעיד, שאול לוי   :נוכחים
 

צבי טוכטרמן  ,אלי פרץ   :התנצלו
 
 

: על סדר היום
 

 ח ראש המועצה"דו  .1
 5.6.2011 מיום 5/2011אישור פרוטוקול מספר   .2
 ם"אישור תברי  .3
  2011לשנת  1ח רבעון "אישור דו  .4
  13.6.2011 -פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מ רור איש  .5
 ס צין"הורי תלמידי בי לתשלומיפתיחת חשבון בנק   .6
 (עוזי חבשוש: מוזמן.  )קרית ההדרכההביטחון בנושא ביוב . אישור חוזה מ  .7
 :אישור הלוואת בעלים למי רמת הנגב  .8

אגן שדה בוקר  –מליון לקו ביוב מרחב עם  3הלוואה של  
 (₪ 3x30,000   =90,000)א "אמבולנסים ממד 3אישור רכישת  .9

 (מקרן רכב גדול₪  416,660)אוטובוסים צהובים  2אישור רכישת   .01
 שונות  .11

 
 

 :ח ראש המועצה"דו .1
            בהשקעה של , עובדים על הקטע הדרומי –קו מים לניצנה מכיוון פתחת שלום   .א

 .יהיה גבוי לקו המים המגיע לניצנה מכיוון משאבים, קו מים זה.  ₪מליון  30 -כ
א "היתה דליפה של דלק מצינור קצא, גיעת טרקטורעקב פ – א"ל בקו קצא"דליפת דס .ב

יש .  א כבר תקופה ארוכה"ראש המועצה מעלה סוגיית האבטחה של קו קצא.  בנחל צין
א עובר בשני ישובים "קו קצא)כדי למנוע תקלות ופגיעה בצינור , להגביר את האבטחה

 (.שדה בוקר ומשאבי שדה –במועצה 
 

  5.6.11מיום  5/2011' אישור פרוטוקול מס .2
.  5.6.11מיום ,  5/2011' את פרוטוקול המליאה מס,  אחד מאשרת פהמליאת המועצה 
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 ם"אישור התברי .3

: ם להלן לאישור המליאה"גזבר המועצה הציג התברי
 

'  מס
 מטרה ר"תב

ר "סכום התב
 לפני שינוי זה

פעולה 
מבוצעת 

 הערות ₪ סכום  ב  מקור מימון היום

1377 
ת שרותים בניי

בבריכה 
 באשלים

 שינוי ₪600,000 

 הקטנה

 ₪50,000 

העברה לתקציב הועד 
בגין חלק הביצוע על 

ידם על פי מכתב גזבר 
 .ב"הועד הרצ

1314 
הקמת מקווה 

 ברתמים

 ₪
1,190,000 

 שינוי

משרד 
 הדתות

 ₪* 984,326 

לבירור עם משרד 
הדתות כי ההקצבה 

מוגדרת למקווה נשים 
בלבד ולא ברור אם 

תות מסכימים הד
לשותפים נוספים 

 (.משרד השיכון)

1323 
מגרש כדור סל 

 בבאר מילכה

 שינוי ₪392,853 

תרומה 
 מקולורדו

 ₪154,820 

התרומה התקבלה 
, ס למטרה זו"במתנ

לכן התרומה מועברת 
ר "למועצה והתב
מוגדל בסכום 

 .התרומה

1288 
פיתוח אגן 
משאבים 
 ברמת הנגב

 ₪
2,000,000 

 שינוי

  

 ₪-1,650,000 
ת מבצעים את "חמ

העבודה ומחייבים 
 אותנו על השתתפותנו

הקמת בית  1287
 עלמין בקדש

 שינוי ₪600,000 
המשרד 

   ₪50,000  לשרותי דת

 
. ראש המועצה יציג  במליאה הבאה פרוט עלויות הקמת המקווה ברתמים: הערה*
 

. ל"ם הנ"התברי מאשרתמליאת המועצה 
 

: נות יוםשיפוצי קיץ בגני ילדים ומעו
לקראת , ראש המועצה הביא לאישור המליאה תקציב לשיפוצי קיץ והצטיידות בגני הילדים

 .₪ 270,000בסכום של , ב"שנת הלימודים תשע
 

. ההוצאה לשיפוץ גני הילדים מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
רזרבה לתקציב  :מקור תקציבי

 
 

 2011לשנת  1ח רבעון "אישור דו .4
.   2011-עון הראשון לגזבר המועצה הציג הרב

 
. ל"ח הנ"הדו מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
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 13.6.11ה מיום ישיבתהחלטות הועדה המקצועית למתן תמיכות באישור  .5
 :2011לשנת  ה המקצועית למתן תמיכות ועדהת וגזבר המועצה הציג החלט

ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב  .א
ביחד עם תרומות אחרות בסכום כולל , המיועדת₪   5,000בקשת תמיכה בסך של 

עבור שיפור השרות למטופלים הנבדקים במכון לגסטרו באמצעות , ₪מיליון  10של 
.  רכישת ציוד ומחשוב רפואי למכון שכל פעולתו מכוונת לקהילה

התמיכה המבוקשת עומדת בתבחינים שקבעה המועצה למתן תמיכות למוסדות 
. לתבחינים 2.1סעיף  –ציבור 
ומאזן בוחן  31/12/09חות כספיים ליום "ה צורפו האישורים הנדרשים וכן דולבקש
. 2011הוגשה הצעת תקציב לשנת . 31/12/10ליום 

למטרה ₪  5,000ממליצים לאשר את הבקשה לתמיכה בסך של : ת הועדההחלט
. שהתבקשה

 
 

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

. תמיכה בפרויקטים חינוכיים ומרכז מידע, למימון מלגות לסטודנטים₪  86,000של 
. סטודנטים המתגוררים בתחום המועצה נהנים ממלגות שמחלקת העמותה

התמיכה המבוקשת עומדת בתבחינים שקבעה המועצה למתן תמיכות למוסדות 
. תבחיניםל 1.1סעיף  –ציבור 

והצעת  31/12/09חות כספיים ליום "לבקשה צורפו האישורים הנדרשים וכן דו
. 2009תקציב לשנת 

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

 
ש יוסף וייץ "עמותת מצפה רביבים ע .ג

אתר ראשית  המיועדת לפעילות חינוכית ולאחזקת₪  70,000בקשת תמיכה בסך של 

המיועד ₪  546,000מתוך תקציב כולל של , "(שלושת המצפים)"ההתיישבות בנגב 

+  2011והצעת תקציב לשנת  2010ח כספי לשנת "הבקשה כוללת דו. למימון פעולות אלו

. העמותה ופעילותה מוכרות למועצה מזה שנים רבות. 2011של ' מאזן בוחן לרבעון א

. ממשרד החינוךהעמותה מקבלת תמיכה מדי שנה 

 –התמיכה המבוקשת עומדת בתבחינים שקבעה המועצה למתן תמיכות למוסדות ציבור 

. לתבחינים 4סעיף 
 

למטרה ₪  70,000ממליצים לאשר את הבקשה לתמיכה בסך של :  ת הועדההחלט
. שהתבקשה

 
.  את החלטות הועדה  מאשרת פה אחד מליאת המועצה 
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 ס צין"ם הנגבים מהורי תלמידי ביפתיחת חשבון בנק לכספי תשלומי .6

הוראתו של ראש המועצה שבשנת הלימודים הקרובה הניהול הכספי של בהמשך ל
ס צין ינוהל במועצה יש לאשר פתיחת חשבון בנק ניפרד שישמש לכספי הורים על "ב

 ל משרד החינוך"פי חוזר מנכ
 :להלן נוסח ההחלטה שעל המליאה לאשר

 .ס צין"פתיחת חשבון בנק נפרד לכספי התשלומים הנגבים מהורי תלמידים בב
יש לפתוח חשבון , 2004-ד"התשס, (ייעוד כספי תשלומים)על פי תקנות לימוד חובה 

חשבון זה ישמש . ס צין"בנק נפרד לכספים המתקבלים מהורי התלמידים בב

ן ינוהל בהתאם החשבו. לתשלומים של אותם הסעיפים שבגינם התקבלו הכספים

 .(ב"רצ) לתקנות המצורפות להחלטה זו

 :בעלי זכות החתימה בחשבון זה יהיו
 .טליה ריפמן:   ס צין"מנהל ב

 אליעזר בן סעיד:   גזבר המועצה
 עופר בילר: נציג נבחר של ועד ההורים

ובלבד שאחד מהם יהיה , כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה
 .מוסד החינוךמנהל 

 
 :החלטה

את  מאשרתול "פתיחת חשבון בנק נפרד של המועצה למטרת הנ פה אחד מאשרתמליאת המועצה 
. מורשי החתימה בחשבון

 
סילוק וטיהור , להקמה ותחזוקה של מערך לאיסוףטחון ימשרד הבעם  הסכםהישור א .7

 מ "ומביסנ"( דים"עיר הבה)"ל בנגב "שפכים מקריית ההדרכה של צה
, שבמרכזו איסוף, סילוק וטיהור השפכים באגן משאבים, הציג את פרויקט איסוף, חבשושוזי ע

הפרויקט כולל את מערכות האיסוף . ל בנגב"סילוק וטיהור השפכים מקריית ההדרכה של צה
כולל , (ש"מט)טיהור שפכים והקמת מכון ( קווי סניקה ותחנות שאיבה)וההולכה של השפכים 

הפרויקט צפוי להתבצע  .מ"מצון של ביסנאגני הח מצויים כיום במקום בו, מאגר תפעולי
בהתאם להסכם עם .  ₪מליון  80-של כנאמדת בסכום הפרויקט עלות . 2012-2014בשנים 

שיועברו דרך משרד )₪ מליון  22משרד האוצר , ₪מליון  48משרד הביטחון הוא יממן 
 ,של המועצה יד העירוני למים וביובי התאג"הפרויקט יבוצע ע .₪מליון  10והמועצה ( הביטחון

. מ"מי רמת הנגב בע
 

   :התקיימה הצבעה
 18  -עם משרד הביטחון בעד אישור ההסכם 

 1נמנע      
 

. טחוןיההסכם עם משרד הב מאשרת מליאת המועצה 
 

 אישור הלוואת בעלים למי רמת הנגב .8
להנחת קו שפכים  ,₪מליון  3בסך  1343 'מסר "שר תבאובעבר מציין כי , גזבר המועצה

של תאגיד עירוני הטיפול בבצוע הנחת הקו עובר ל.  שדה בוקראגן ש "ממרחב עם למט
של בסכום הלוואת בעלים  לתאגידהמועצה לצורך כך תעמיד ו, מ"מי רמת הנגב בע ,המועצה

. ר"מול התב ₪מליון  3 עד
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  בסכום מ"בעמתן הלוואת בעלים לחברת מי רמת הנגב ,  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
מיליון  3 -לא יותר מאולם בכל מקרה , בפועלנטו הסכום הסופי לפי העלות ) ₪מליון  3 עדשל 

₪) .
 

 א"אמבולנסים ממד 3 תשלום בגין השאלתאישור  .9
 3 החלפתאמבולנס לשדה בוקר ועתה מובא לאישור  הוחלףדיווח כי לאחרונה  ראש המועצה

(. ₪אלף  30כל אמבולנס  שאלתה)המועצה ו , מדרשה, לרביבים:אמבולנסים
 

בסך כולל של , כמוסבר לעיל, אמבולנסים 3 השאלת מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
90,000 ₪ .

 
  183610530סעיף  – 2011תקציב רגיל   :מקור תקציבי

 
 אוטובוסים צהובים 2אישור רכישת   .01

י "ערו לנו אוטובוסים צהובים נוספים שאוש 2ראש המועצה מביא לאישור המליאה לרכוש 
. מעלות האוטובוסים 20%השתתפות המועצה בשיעור של . משרד החינוך

 
אוטובוסים צהובים בסכום כולל של  2רכישת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 416,660 ₪ .
קרן רכב גדול  :מקור תקציבי

 
 אישור ועדת איכות הסביבה במועצה   .11

: ס במועצה"וועדה לאיכההצעה לאיוש ה, שאול לוי הביא לאישור מליאת המועצה
 

 חברת ועדה -שפרן-עלית וייל -ועדת איכות סביבה ת/רכז .1

 חברת ועדה -הילה אקרמן -ת היחידה לאיכות סביבה/מנהל .2

 חבר ועדה -זהבה סיגל -נציגת המליאה .3

 חבר ועדה -יל'מוטי אברג –נציג המליאה  .4

 חבר ועדה -ערן דורון -מנהל מחלקת חינוך .5

 חבר ועדה -י חבשושעוז –מנהל החברה הכלכלית  .6

 חבר ועדה -רז ארבל -נציג מחלקת תיירות .7

 חברת ועדה -ברני רוזנפלד -נציג מחלקת הנדסה .8

 חבר ועדה -אופיר צימירן -נציג מחלקת רווחה .9

 חבר ועדה -אלישע קולבקר -נציג מחלקת תברואה .01

 :חברי ועדה -נציגי הארגונים הסביבתיים והמקומיים

 חבר ועדה -ופים הירוקיםנציג הג\נציג החברה להגנת הטבע .1

 חבר ועדה -יואב דוניץ –" גל"נציג המרכז למנהיגות  .2

  נציגי הישובים: משתתפים נוספים
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 ב"אישור נסיעת ראש המועצה לארה    .21
. 2011,באוגוסט , ב"נסיעתו לארה ראש המועצה הביא לאישור

מת מרכז גיוס תרומה להק.  דנבר ולאס וגאס, קליבלנד ביקור בקהילות :מטרת הנסיעה
. בינלאומי להכשרת משתלמים בניצנה

 
. ב"נסיעתו של ראש המועצה לארה מאשרת פה אחד מליאת המועצה

 
ל ראש המועצה "נסיעות חוסעיף   :מקור תקציב

     

 
   

 
 18:00שעה  –דיון בתקציב חצי שנתי – 31.7.11' המליאה הקרובה תתקיים ביום א

 
      

 

                       
 ריפמן שמואל

 ראש המועצה

 
שאול לוי :רשם

 


