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  07.09.08 מיו� 20087/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  
  ער� , עוזי דלל, אודי זילברשטיי�, ראוב� קופל, יל'מוטי אברג, שמואל ריפמ�  : משתתפי�

  .חגי רזניק, רחל ביטו�, יצחק קאודרס, איריס טוביה, גדעו� פרידברג, ארז
  .עוזי חבשוש, ארז ירדני, שאול לוי, אליעזר ב� סעיד  : נוכחי�

  .ח� גולדמ�, ח"דוד פלמ, אריה וינד, איציק לוי, אק ביסמוט'ז  : נצלוהת
  

  :על סדר היו�

  ח ראש המועצה"דו .1
  6.7.08" מ6/2008אישור פרוטוקול מליאה מספר  .2

  .29.07.08 מיו% 3/2008' אישור פרוטוקול הנהלה מס .3

 ח ראש המועצה"דו .4

 . הודעה למליאה–החלפת נציג כמהי� למליאת המועצה  .5

 .רי%"י% חדשי% ואישור סגירת תבר"אישור תב .6

 .2008שינוי תקציב  .7

 .4/2008ל "הקמת ועדת השקעות על פי חוזר מנכ .8

 . ארז ירדני–מוזמ� .  של החברה הכלכלית לבעלי המניות2007הצגת מאז�  .9

 .הקמת עמותה למע� התושב והקהילה ברמת הנגב .10

 .הסכ% בי� רמת נגב למצפה רמו� .11

 . מוזמ� עוזי חבשוש–אג, פיתוח  .12

  מוזמ� עוזי חבשוש–ש אזורי אג� משאבי% "טמ .13

 2אישור רבעו�  .14

 אישור הסכ% ע% קר� היסוד להקמת ג� שעשועי% במדרשה .15

 "דקסיה ישראל באינטרנט"הצטרפות ל  .16

 
  
  ח ראש המועצה"דו. 1

שמוליק ריפמ� הביע השתתפות המועצה בצער משפחת שגיא בעקבות   .א
רכב נהוג בידי . יד ניצנההריגתה של איריס מניצנה בתאונת דרכי% קטלנית ל

ראש המועצה מצפה כי . בדואי התנגש ברכבה של איריס ונמלט מהמקו%
 .המשטרה תתפוס את הנהג הנמלט ותעמידו לדי�

 בהשתתפות ע% 27.8.08 התקיי% בפארק גולדה בתארי- –  למועצה65אירוע   .ב
 170"העלה לבמה כ, בהשתתפות נשיא המדינה, האירוע. רב מהמועצה

זו היתה ההפקה העצמית הגדולה ביותר שקיימנו עד כה ועל כ- . משתתפי%
 .גאוותנו

עבודות ,  לאחר חודשי% ארוכי% של סחבת– ל בנגב"קרית ההדרכה של צה  .ג
נקווה כי . ל בצומת הנגב יצאו לדר-"התשתית להקמת קרית ההדרכה של צה

 .יהיה זה ציו� דר- חשוב בהעברת פרוייקטי% נוספי% לפיתוח הנגב
  
  .6.7.08" מ20086/' שור פרוטוקול מליאה מסאי  . 2

  .6.7.08 פרוטוקול מליאה מיו% מאשרתמליאת המועצה 
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  29.7.08"  מ20083/' אישור פרוטוקול הנהלה מס  . 3

  .29.7.08 פרוטוקול הנהלה מיו% מאשרתמליאת המועצה 
  
  הודעה למליאה"החלפת נציג כמהי$ למליאת המועצה  . 4

  . במקומו של ארז אית� שהתפטר, עצהרות% ישראלי בא כחבר המו
  
  רי�"רי� ואישור סגירת תב"אישור תב  . 5

  :רי% לאישור המליאה"גזבר המועצה הציג התב

 הערות  סכו%  מימו�מקור סטטוס מטרה ' מס

  ח"בש       תבר

 ר" התבוסגירת הגרעו� כיסוי228,381 .  כלליתקר� שינוי פיתוח שכונה באשלי%' עב935

 ר" התבוסגירתגרעו�  הכיסוי28,931 .  כלליתקר� שינוי  הרחבת טללי%תכנו�1127

 ר" התבוסגירת הגרעו� כיסוי5,441 .  כלליתקר� שינוי  במדברשנטי1155

 ר" התבוסגירת הגרעו� כיסוי63,334 .  כלליתקר� שינוי  כנסת במרחב ע%בית1171

 ר" התבוסגירת הגרעו� כיסוי139,355 .  כלליתקר� שינוי  בית הילדהרחבת1191

 ר" הגרעו� וסגירת התבכיסוי30,434 .  כלליתקר� שינוי  ביטחו� בטללי%גדר1209

 ר" התבוסגירת הגרעו� כיסוי24,517 .  כלליתקר� שינוי  סולרית במשאבי% וצי�אנרגיה1211

 ר" התבוסגירת הגרעו� כיסוי39,235 .  כלליתקר� שינוי % הפעלה לשעת חרומרכז1216

  
  .ל"רי% הנ" התבמאשרתמליאת המועצה 

  
  :רי% להל� לאישור המליאה"גזבר המועצה הציג סגירת התב

 סכו�  מקור מימו$ סטטוס מטרה ' מס

 ח"בש       תבר

100,000 & קר$ כללית שינוי מעו$ יו� במדרשה1189

100,000 & קר$ כללית חדש )מהנדס(תכנו$ במועצה 1255

438,401- ₪ $ כלליתקר שינוי שיפו( מיקלטי� בישובי�1244

 ₪   438,401  תרומה מדנבר  שינוי  שיפו( מיקלטי� בישובי�1244

88,296 ₪ תנועת אור שינוי בית כנסת במרחב ע�1171

150,000 & משרד החינו. חדש מזג$ במוסדות חינו.+כיתות אקוסטיות1256

34,088 & משרד התחבורה חדש טיחותסימו$ והתקני ב1257

26,700 & משרד הפני� חדש ריהוט ומצלמות, תכנב לניהול רכש1258

140,000 קר$ כללית   ל"כנ 1258

80,000 קר$ כללית שינוי פיתוח נוי בכמהי1227$

600,000 קר$ כללית חדש עבודות פיתוח במשאבי שדה1259
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  .ל"רי% הנ" התבמאשרתמליאת המועצה 

  
  
  0082 שינוי תקציב   . 6

לאחר דיוני% ע% מנהלי המחלקות במהל- חודש אוגוסט ולאחר ישיבת הנהלת המועצה אשר דנה 
הוחלט לבצע שינוי תקציבי לאור הנתוני% , )30/6/08 עד 1/1/08(בביצוע התקציב החצי שנתי 

  .והסברי% כתובי% שחולקו לחברי המליאה. החדשי% המפורטי% בפרוטוקול הנהלת המועצה
  

  :י משרד הפני% היה"י מליאת המועצה ואושר ע"בתחילת השנה עהתקציב שאושר 

   & 56,000,000ממליצי% למליאה לאשר שינוי התקציב לסכו% כולל של . .45,000,000
  . כפי שהסביר גזבר המועצה2008 השינוי התקציבי לשנת מאשרתמליאת המועצה 

  
  :הגדלת השתתפות המועצה בתקציב הועד המקומי מדרשת ב� גוריו�

ראש המועצה מציע להגדיל את השתתפות המועצה , מסגרת שינוי תקציב המועצהב
זאת מאחר ועלות הערכות של המדרשה לקראת ,  .76,000בתקציב הועד בסכו% של 

ט עלתה יותר ממה שתוקצב בזמנו בתקציב הועד "פתיחת שנת הלימודי% תשס
  ). .450,000 "והעלות הכוללת הייתה כ . 300,000תוקצב (

,  .100,000כ� ראש המועצה מציע להגדיל את התקציב השוט, של הועד בעוד כמו 
  .זאת לאור הצרכי% המיוחדי% של המדרשה השנה

  
   הגדלת תקציב הועד המקומי של המדרשה מאשרתמליאת המועצה 

  . .176,000=  . 100,000+ . 76,000 "ב
  
  .20084/ל  "פ חוזר מנכ"הקמת ועדת השקעות ע  . 7

  :ביא לאישור המליאה הרכב ועדת ההשקעות מטע% המועצהראש המועצה ה
  . אליעזר ב� סעיד–ר הוועדה "יו

  ארז ירדני     –חבר 
             שאול לוי   –חבר 

  
   בהצלחה –פ הצעת ראש המועצה " הרכב ועדת ההשקעות עמאשרתמליאת המועצה 

  .ח השקעות פיננסי של המועצה"אחת לשנה יוגש למליאה דו: הערה
  
  ח על  החברה הכלכלית לבעלי המניות"וד  . 8

  1.1.08"פ החקלאי עברה לחברה הכלכלית החל מ"ציי� כי פעילות המו, ראש המועצה
  ".מרחצאות נווה מדבר"ל "ארז משמש ג% כמנכ

  .הציג מאז� החברה לחברי מליאת המועצה, ל החברה הכלכלית"מנכ, ארז ירדני
  .הכלכליתחברי המליאה שאלו שאלות לגבי פעילות החברה 

  
י ראש המועצה "ח הפעילות אשר הוצג ע"מליאת המועצה מאשרת דו: החלטה

  .ל החברה"י מנכ"ח הכספי של החברה אשר הוגש ע"והדו
  
  הקמת עמותה למע$ התושב והקהילה ברמת הנגב  . 9

לפעול : מטרות העמותה. ראש המועצה הציג את התקנו� המוצע להקמת עמותה
, המדע, החינו-, בריאות הנפש, הבריאות, י הרווחהלמע� תושבי רמת הנגב בתחומ

, מורשת אזור רמת הנגב, הספורט, התעסוקה, הקהילה, החברה, האמנות, התרבות
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שיפור איכות החיי% ותרבות הפנאי בקהילה ובכל תחו% , חיזוק אוכלוסיות חלשות

  .אחר שישרת את צרכי האוכלוסייה ברמת הנגב כולה או חלקה
מייסדי העמותה יהיו תושבי� מהמועצה לפי , בנוס1 למועצהראש המועצה מציע ש

  :הרשימה להל$

 תושבת ניצני סיני    גילה אזולאי .1

 תושבת מדרשת ב� גוריו�    דורית קורי� .2

 תושב קיבו3 שדה בוקר   חיי% טוגנהפט .3

 תושבת רביבי%    חנה אוירא .4

 תושב רביבי%    עדי� קווה .5

 תושבת משאבי שדה    פושי פריילי- .6

 בת טללי%תוש    שרו� מזרחי .7
  

  . את הקמת העמותה ושמות המייסדי%מאשרתמליאת המועצה 
  
  הסכ� בי$ רמת הנגב למצפה רמו$  . 10

שמואל ריפמ� הביא בפני המליאה הצעתו להעברת סכו% ארנונה מוסכ% למועצה 
  .מקומית מצפה רמו�

 עקרונית ההסכ% המוצע בי� רמת הנגב ומועצת מצפה רמו� מאשרתמליאת המועצה 
  .ל משרד הפני% מר אריה בר"יתו של מנכפ פני"ע

מליאת המועצה מסמיכה את ראש המועצה להביא אישור עקרוני להסכ% : החלטה
  .ל משרד הפני%"המוצע בפני מנכ

  
  אירגו$ במועצה" רה–אג1 פיתוח והנדסה    .11

שמואל ריפמ� הביא הצעתו להגברת התיאו% והביצוע של הפרוייקטי% הפיזיי% 
לש% כ- הוחלט להקי% אג, פיתוח והנדסה . � המחלקות השונותבתחו% המועצה ובי

במועצה אשר ירכז ויהיה אחראי על קידומ% של הפרוייקטי% הפיזיי% הנמצאי% 
  .חינו- וספורט, פ חקלאי"מו, איכות הסביבה, תיירות, הנדסה: באחריות המחלקות

  
  מתק$ טיהור שפכי� איזורי באג$ משאבי�  . 12

מתווה להקמת מתק� טיהור שפכי% אזורי לישובי% עוזי חבשוש הציג את ה
קיי% שיתו, פעולה ע% משרד הביטחו� לגבי . ולפרוייקטי% נוספי% באג� משאבי%

למתק� השפכי% , אפשרות  צירופה של קרית ההדרכה המוקמת בצומת הנגב
  .האזורי

  
  הקמת תאגיד ביוב ומי� במועצה  . 13

  .ומי% במועצהעוזי חבשוש הציג הצעתו להקמת תאגיד ביוב 
הישובי% הקהילתיי% מחייבי% , מתקני הביוב האזוריי%, ההרחבות בישובי%

היערכות מתאימה של המועצה לאספקת מי%  ותפעול מערכות הביוב באמצעות 
  .תאגיד מי% וביוב

  .מליאת המועצה קיימה דיו� ראשו� בהצעה 
  .הנושא יובא להחלטת המליאה לאחר קבלת הסברי% נוספי%   
  
  :2אישור רבעו$   . 14

  .2008 של שנת 2ח רבעו� " את דומאשרתמליאת המועצה 
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   אישור הסכ� ע� קר$ היסוד להקמת ג$ שעשועי� במדרשה  .15

ההסכ% ע% קר� היסוד להקמת ג� שעשועי% במדרשת ב�  מאשרתמליאת המועצה 
  גוריו�

  
  ":דקסיה ישראל באינטרנט"הצטרפות ל  .17

זאת , "דקסיה ישראל באינטרנט"צטרפות ל גזבר המועצה הביא לאישור המליאה ה
 בנק אוצר השלטו� –לשעבר (י בנק דקסיה "על מנת לקבל את השרותי% הניתני% ע

  .באינטרנט) המקומי
  :החלטה

  ,"דקסיה ישראל באינטרנט" להצטר, ל מאשרתמליאת המועצה 
  

כל חשבונות המועצה (כ� מחליטי% לאשר את פרטי החשבונות לצירו, לאינטרנט 
מר שמואל , המורשי% לקבלת מידע יהיו ראש המועצה). והלי% בדקסיה ישראלהמנ

כ� מייפי% את . בצירו, חותמת המועצה, מר אליעזר ב� סעיד, וגזבר המועצה, ריפמ�
כוח% של מורשי החתימה האמורי% לחתו% על כל מסמכי ההצטרפות לשרות 

שאינה מבי� (ני�  ורדית וק–כמו כ� מאשרי% למזכירת גזבר המועצה , באינטרנט
  . לקבל את כל המידע מהבנק) מורשי החתימה

  
                    

  
  
  
  
  

  שמואל ריפמ�
  ראש המועצה                  

  
  
  
  

  שאול לוי: רש%
  
  


