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   שהתקיימה במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב6.9.09 מיו� 20098/'  מליאה מס  ישיבת פרוטוקול

  
יצחק , אריה וינד, איציק לוי, רות� ישראלי, דוד פלמח, ק ביסמוט'ז, שמואל ריפמ�  : משתתפי�

  .ראוב� קופל, גדעו� פרידברג, עוזי דלל, אודי זילברשטיי�, ער� ארז, אלי פר�, קאודרס
  דורית קורי�, תומר פריאל, שאול לוי, אליעזר ב� סעיד  : י�נוכח

  יל'מוטי אברג,מוני מוני�, רחל ביטו�, איריס טוביה  : התנצלו
  
  

  :על סדר היו�

 ח ראש המועצה"דו .1

  הודעה על חבר מליאה חדש .2
 5.7.09 מיו� 7/2009אישור פרוטוקול מספר  .3

 9.8.09 מיו� 1/2009' אישור פרוטוקול הנהלה מס .4

 19.8.09 מיו� 2/2009' רוטוקול הנהלה מסאישור פ .5

 2/2009אישור רבעו�  .6

 2009 של שנת 1אישור שינוי תקציב  .7

 2009ר שנתי "אישור שינוי תב .8

 ד למת� שירותי ראיית חשבו�"אישור הצעת עו .9

 "מ"מי רמת הנגב בע"ח ויוע� משפטי לחברת "אישור רו .10

 "בית השנטי במדבר"אישור חוזה הפעלת  .11

  )דורית קורי�( הצעה לדיו� – הנגב ע� שכניה הבדואי� הגברת מעורבות רמת .12

  מינוי נציגי המועצה בועד המנהל של העמותה למע� התושב     .13
  ):ר"ע(      והקהילה ברמת הנגב 

  
 ח ראש המועצה"דו .1

  
  .במות עליו אמו זכרה לברכה, ל'מוטי אברג, אש המועצה מביע השתתפות בצערו של חבר המליאהר
  

כל מערכות החינו/ פועלות כסדר� ונערכו כראוי . 1.9.09. חה בשעה טובה בשנת הלימודי� נפת  .א
  .ע"לקראת שנת הלימודי� תש

 . ברוב ע� ובהצלחה גדולה3.9.09.חגיגת סו0 הקי� בבסיס רמו� התקיימה ב  .ב
  

       הודעה על חבר מליאה .2
 .לי0 את חגי רזניק שהתפטר מחברותו במליאה כנציג רביבי�ח מ  תומר פריאל

  ! בהצלחה– לתומר
  . של המועצהחבר בוועדת מכרזי�תומר יהיה 

  

  5.7.09 מיו� 20097/' אישור פרוטוקול מס .3
  .5.7.09מיו�    7/2009'  פרוטוקול מליאה מסמאשרת פה אחד       מליאת המועצה 

  

  9.8.09 מיו� 20091/' אישור פרוטוקול הנהלה מס .4
  .9.8.09 מיו� 1/2009'  פרוטוקול הנהלה מסמאשרת פה אחדמליאת המועצה 

  

  18.8.09 מיו� 20092/' אישור פרוטוקול הנהלה מס .5
  .18.8.09 מיו� 2/2009'  פרוטוקול הנהלה מסמאשרת פה אחדמליאת המועצה 

  

 2009שני  של שנת  רבעו(אישור  .6
  .2009  לשנתרבעו� השניהגזבר המועצה הציג 

  .2009. הרבעו� השני למאשרת פה אחדמליאת המועצה 
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 2009 לשנת המועצהתקציב  של 1נוי אישור שי .7
 ואת 19/8/09 .גזבר המועצה הציג בפני המליאה את שינויי התקציב שאושרו בהנהלת המועצה ב

  .כל ההסברי� על מהות שינויי� אלה
  . 47,629,0002ס "התקציב שאושר בתחילת השנה היה ע

  . *62,734,000ס "ע הוא 1' התקציב המעודכ� בשינוי מס
  .השינוי התקציבי יועבר לאישור משרד הפני�, ליאהלאחר אישור המ

 
  . 2009 לתקציב  1' מס שינוי מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

  

  (רי� "אישור תב .8
  .רי� שלהל� לאישור המליאה"גזבר המועצה הציג התב

 הערות סכום  מקור מימון סטטוס מטרה ' מס

   ח"בש       תבר

1296 
ה הסדת נגישות עבור הצללה לילד חול

   48,500 ₪ החינוך.מ חדש בצין

   ₪34,088  התחבורה.מ חדש  ברמת נגב209סימון והתקני בטיחות  1297

 770%התבורה מממן רק . מ ₪14,610  קרן כללית      

 140,000 קרן כללית שינוי מיזוג אולם אזורי 1204

לתיקון גג דולף באולם 
 -תרבות אזורי ברביבים

 )2/09החלטת הנהלה (

2/09הנהלה  החלטת) 50,000 קרן כללית שינוי בית ראשונים במשאבי שדה 1177 ) 

 250,000 קרן כללית חדש שיפוץ מגרש כדור סל בקדש ברנע 1298

כולל תשתית חשמל שכבר 
החלטת הנהלה (בוצעה 
2/09( 

 2,000,000  קרן כללית  שינוי  תכנון וביצוע קרית חינוך במדרשה 1212
ראה החלטת הנהלה מיום 

18/8/09  

  
  

  .ל"רי� הנ"  התבמאשרת פה אחדמליאת המועצה 
  

  2009ר השנתי " לתב4' אישור שינוי מס .9
  .2009של  ר השנתי"בתב השינויגזבר המועצה הציג 

      24/6/2009 .י משרד הפני� ב"ר השנתי האחרו� שאושר ע"התב
  ).3' שינוי מס( 2 17,831,000ס "היה ע

זאת על פי    הטבלה המפורטת ,  * 28,380,000ס " ער השנתי הוא"התב, 4לאחר שינוי 
  .ב"הרצ

  
  .ר השנתי" לתב4'  שינוי מסה מאשרת פה אחדצעמוהמליאת 

  

  "מ"מי רמת הנגב בע"אישור רואה חשבו( ויוע+ משפטי לחברת  .10
קטורזה כרואה החשבו� לחברת .ח לנדשטיי�"ראש המועצה הביא לאישור מינויי� של משרד רו

  ".מ"מי רמת הנגב בע"
כיועצי� המשפטיי� של " ימיני.לבנה"ראש המועצה הביא לאישור מינויי� של משרד עורכי הדי� 

  ".מ"מי רמת הנגב בע"חברת 
  .יעו� משפטי וראיית חשבו�יל ל" מינויי� של  המשרדי� הנמאשרתמליאת המועצה 
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  "בית השנטי"אישור הפעלה של  .11

בית השנטי "טת חוזה של המועצה להפעלת ראש המועצה הביא בפני חברי המליאה לאישור טיו
  .י משרד הפני�"תוקפו של ההסכ� מותנה באישורו ע". במדבר

) א� יידרשו(מאשרת שינויי� בהסכ� שיידרשו , וכ�.  ההסכ�מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
מ ע� הצדדי� להסכ� "י משרד הפני� ושינויי� לא עקרוניי� שיתבקשו במסגרת השלמת המו"ע

  .הגזבר והיוע� המשפטי, י ראש המועצה"ו עואשר יאושר
 
  

  . רמת הנגב ע� שכניה הבדואי�הגברת מעורבות .12
  . דורית קורי�–הצעה לדיו� 

דורית קורי� מונתה כפרוייקטורית להכנת תכנית , 2009שהתקיי� בינואר " היו� הפתוח"בעקבות 
 שהכינה ונער/ דיו� ח"דורית סקרה את עיקרי ההמלצות בדו. עבודה ע� שכנינו הבדואי�\פעולה

בדיו� צויינו היבטי� שוני� של הסוגייה בהתייחס לאחריות המדינה לקידו� . בי� חברי המליאה
ולאפשרויות קידו� פרוייקטי� משותפי� בעלי ', נושא הבדואי� ובעיקר הקמת הישוב ביר הדאג

 –הבדואי� מניעת שוטטות גמלי� בדר/ של שיתו0 פעולה ע� , למשל(עניי� לשתי האוכלוסיות 
  .)'פסולת חקלאית כמזו� לגמלי� וכד, שטחי מרעה מגודרי�
  :בסיכו� הדיו� נקבע כי

 .הערות חברי המליאהפ "ח ע"דורית תערו/ התיקוני� בדו •

יקדמו דיו� בקהילותיה� בנייר העבודה , שה� ג� נציגי הישובי� במועצה, חברי המליאה •
 .אשר הובא למליאה

 .גות בדואי� מהאזורדורית תפעל לקיו� מפגש ע� נצי •
  

  מינוי נציגי המועצה בועד המנהל של העמותה למע( התושב     .13
  ):ר"ע(והקהילה ברמת הנגב       

  :ה"המליאה מחליטה למנות כנציגיה בהנהלת העמותה את הה
  טוביהאיריס   ראש המועצה וחברת המועצה – שמואל ריפמ(: נבחרי�

  ענת לב ר( ושאול לוי: עובדי מועצה
  ר רונית קידר"ד: יבורנציגי צ

  
ל כחברי הנהלת העמותה תיכנס לתוקפה רק לאחר אישורה של הועדה לבדיקת  "כהונת� של הנ

 .כשירות מינויי� של נציגי רשויות מקומיות בהנהלות תאגידי� עירוניי�
  
 

 
  

  
  שמואל ריפמ�                  שאול לוי: רש�

  ראש המועצה                    


