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  :ח ראש המועצה"דו  .1

בענין זכות הצבעה בבחירות ', מאזור ביר הדאגץ של בדואים "המועצה העבירה תגובתה לעתירה לבג  .א
 .לרשויות המקומיות

האוהלים במתקן -עירכנגד הקמת , "במקום"י עמותת "אשר הוגשה ע, ץ"ה הצטרפה לעתירה לבגהמועצ .ב
 .252 הצבאי של אוגדה

ראש המועצה   :בעניין העברת תקציב מרמת הנגב לירוחם, תגובת ירוחם למכתבו של ראש המועצה .ג
 .הנגב לקבלת שטחים ותקציבים מרמת, עומד על דרישותיו הראשונות, מיכאל ביטון, בירוחם

. מוצע להזמין את מיכאל ביטון לישיבת המליאה
קהילת פאלם ספרינג החליטה ליצור קשרי שותפות עם קהילת   :ב"ארה, תרומת קהילת פאלם ספרינג .ד

עליו יוחלט , מכספי השותפות ימומנו פרויקטים לחיזוק הקהילה בפתחת ניצנה ופרויקט חינוכי.  רמת הנגב
 .במשותף

בענין יוזמה להקמת , ראש המועצה הוזמן לדיון במשרד הפנים  :אי ברמת ציפוריםיוזמה להקמת ישוב בדו .ה
התייחסותה לסוגיה של הקמת עוד ישוב /המועצה טרם נתנה דעתה.  ישוב בדואי באזור רמת ציפורים

 .בדואי בתחום שיפוטה
בוסים ראש המועצה הביא החלטתו לצייד את האוטו .תכנת מעקב ובקרת נסיעה לאוטובוסים צהובים .ו

  .והתקנת אינטרנט אלחוטי באותם רכבים בתכנת מעקב
 

 :3.6.12מיום ,  6/2012' אישור פרוטוקול מליאה מס   .2
. 3.6.12מיום , 6/2012' פרוטוקול המליאה מס, מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 
   :18.6.12מיום ,  7/2012' אישור פרוטוקול מליאה מס    .3

. 18.6.2012מיום , 7/2012' המליאה מס וקולפרוט ,מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
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  :רים"אישור תב    .4
: רים להלן"הביא לאישור המליאה התבראש המועצה   

 
 
. ל"רים הנ"התב, מאשרת פה אחדמליאת המועצה   
 

ח מהנדסת המועצה על "יוגש דו, למליאה הבאה  -על פי הנחיית ראש המועצה  :ר תכנון"תב+תקציב תכנון
 2012ר התכנון בשנת "תב+ 2012-התכנון ל תקציבניצול 

 
לצו המועצות ( ה()11()'א) 63בהתאם להוראות סעיף  :ס "של המתנ 2011אישור דין וחשבון שנת    .5

הגיש ראש המועצה למליאה דין וחשבון על מצב התאגיד מרכז תרבות נוער וספורט רמת הנגב , האזוריות
. ח"והמועצה קיימה דיון  בדו

 .2011את הדין וחשבון  לשנת  מאשרת פה אחדמועצה מליאת ה: החלטה
 

 :מ"של החברה הכלכלית לפתוח רמת הנגב בע 2011אישור דין וחשבון שנת   .6
הגיש ראש המועצה למליאה דין וחשבון על , לצו המועצות האזוריות( ה()11()'א) 63בהתאם להוראות סעיף 

. ח"צה קיימה דיון  בדומ והמוע"מצב התאגיד החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע
 .2011את הדין וחשבון  לשנת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה : החלטה

 
 :של העמותה למען התושב ברמת הנגב 2011אישור דין וחשבון שנת   .7

הגיש ראש המועצה למליאה דין וחשבון על , לצו המועצות האזוריות( ה()11()'א) 63בהתאם להוראות סעיף 
. ח"ן התושב והקהילה ברמת הנגב והמועצה קיימה דיון  בדומצב התאגיד העמותה למע

 .2011את הדין וחשבון  לשנת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה : החלטה
 

 
 :של העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב 2011אישור דין וחשבון שנת    .8

דין וחשבון על  הגיש ראש המועצה למליאה, לצו המועצות האזוריות( ה()11()'א) 63בהתאם להוראות סעיף 
. ח"מצב התאגיד העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב והמועצה קיימה דיון  בדו

 .2011את הדין וחשבון  לשנת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה : החלטה
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 :מ"של מי רמת הנגב בע 2011אישור דין וחשבון שנת    .9
ראש המועצה למליאה דין וחשבון על  הגיש, המועצות האזוריותלצו  (ה()11()'א) 63בהתאם להוראות סעיף 

. ח"והמועצה קיימה דיון  בדו מ"התאגיד מי רמת נגב בע מצב
 .2011לשנת   הדין וחשבוןאת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה : החלטה

: המלצת וועדת רכב  .01
ועדת הרכב מביאה המלצתה לתכנית ,  5.3.2012מיום  3\2012' בהתאם להחלטת מליאת המועצה מס

 .ס במחלקה לשרותים חברתיים"לרבות רכישת רכב נוסף לעו,  2012החלפת רכבים בשנת 
סוכם להתקשר עם החברה למשק וכלכלה , ולאחר בדיקה כלכלית, י  גזבר המועצה"כפי שהוסבר ע

 .רכבים בליסינג תפעולי לרכישת 
 : ים במועצההרכבים הישנ להחלפת קצין הבטיחות הביא המלצתו לועדה

 בשימוש הרב סויסה, מ"ק 150,000, 2008וס פורד פוק .1

 ס משאבים"בשימוש ביה, מ"ק 200,000, 2007פורד פוקוס  .2

 בשימוש אדוה לויד, מ"ק 250,000, 2008רנו מגאן  .3

 רכב' מח, מ"ק 230,000, 2008רנו מגאן  .4

 בשימוש עלית וייל, מ"ק 240,000, 2008פורד פוקוס  .5

 ת ארועים\לבשימוש מנה, מ "ק 330,000, 2007רנו מגאן  .6

 .בשימוש מיכל פריאל, מ"ק 195,000, 2008פורד פוקוס  .7

 .בשימוש דרור הראל, מ"ק 178,000, 2008סיטרואן ברלינגו  .8

 (.לפי מחירון הרכב 2קבוצה )מ "כולל מע₪  3,000 -כ,  עלות השכירות החודשית של רכב כמוסבר לעיל
,  לויות גבוהות לתחזוקה וצריכת הדלקע)חברי הועדה ממליצים לקבל חוות דעתו  של קצין הבטיחות 

 .(גבוה' קילומטראז
. לרכישת רכבים בליסינג תפעולי, 26.6.12מיום , המלצת ועדת רכב ,מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

.   תקציבי המחלקות יעודכנו בגין דמי הליסינג החודשיים שלא נלקחו בחשבון באישור התקציב בתחילת השנה
: י ועדים מקומיים מסויימיםאישור עדכון תקציב      .11

בכך  הותנתה ההגדלה. הועדים בתקציב המועצה השתתפות את להגדיל הוחלט 6/5/12 מיום 5/12 במליאה
  .ההגדלה כולל מעודכנים תקציבים יגישו שהועדים

 .המעודכנים התקציבים מופיעים בה הטבלהלידיעת המליאה  ב"רצ
 

 2012תקציב קודם  ישוב
תקציב מעודכן 

 2012לשנת 
תוספת שאושרה במליאה 

06.05.12 

 ₪1,356,000     משאבי שדה
₪          
1,506,000 

₪                            
150,000.00 

 ₪1,226,742     טללים
₪          
1,276,742 

₪                             
50,000.00 

מדרשת בן 
 ₪4,674,000     *גוריון

₪          
4,887,883 

₪                            
200,000.00 

 ₪511,703       אשלים
₪            
661,703 

₪                            
150,000.00 

 ₪467,515       קדש ברנע
₪            
567,515 

₪                            
100,000.00 

 ₪404,772       רתמים
₪            
454,772 

₪                             
50,000.00 

 ₪364,500       *מרחב עם
₪            
781,850 

₪                            
150,000.00 

 ₪201,892       מצפה עזוז
₪            
401,892 

₪                            
200,000.00 

 .ת אחריםלתקציב יישוב זה נוספו גם הכנסות ממקורו*     
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 :שאילתות     12
 בתוך טיילת הצינים   .ב  בכביש הגישה למדרשהיש הזנחה רבה בטיילת ריבלין    .א  :יל'מוטי אברג

 .מוזנחת אף היא, המדרשה
 

? מי האחראי לתחזוקה וניקיון של אתרים אלה  :שאלה
 

יפעל עם הוועד המקומי מזכיר המועצה .  האחריות מוטלת על הוועד המקומי:  תשובת ראש המועצה
. לפתרון המפגעים בטיילת ריבלין

 
 המאפשרת תשלומי משתכנים בהרחבה , מעלה השאלה לגבי חוקיות החלטת המליאה  :מנחם אופיר

. המיועדים לשדרוג תשתיות קיימות בישוב הישן בטללים
ת המינהל מספר פ החלטת מועצ"ע ,אין לגבות כסף מהמשתכנים, כי לדעתו ,הסביר למליאה, מנחם אופיר

תוקף החלטת , אבי להםד "עו, חוות דעתו של היועץ המשפטי פ"ע.  101הוראת האגף החקלאי מספר ו 1180
המועצה נדרשת לתקן את החלטתה מיום , ועל כן, 1235בהחלטה  31.12.12מועצת המינהל הוארך עד 

  .1253ולבססה על החלטה מספר , 1.4.12
 

: התקיימה הצבעה
 

. 1253החלטת מועצת המנהל מספר  בהסתמך על, 1.4.12ת המליאה מיום החלט אשרור  בעד 10
 
. נמנע 1  . נגד  2

 
   המיועדים , בהרחבה בטלליםההחלטה לגביית תשלומי משתכנים , תברוב קולו  מאשרתמליאת המועצה  
.  למשתכן ₪  15,000בסכום שאינו עולה על , דרוג תשתיות קיימות בישוב הישןלש 
 
 
 
 

         
 

 שמואל ריפמן
 ראש המועצה

 
 
 
                 שאול לוי  :רשם 


