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  16.11.08 מיו� 20089/פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 

  
, ראוב	 קופל, חגי רזניק, ער	 ארז, אריה וינד, איציק לוי, אק ביסמוט'ז, שמואל ריפמ	  :משתתפי�

רחל , איריס טוביה, רות� ישראלי, דוד פלמח, גדעו	 פרידברג, עוזי דלל, יל'מוטי אברג
  אודי זילברשטיי	. ביטו	

  , ענת לב ר	, מירי שח�, עודד ברזלי, אלי פר�, שאול לוי, 	 סעידאליעזר ב  : נוכחי�
  .זיוה שביט

  .חיה קולב, אלה כה	, ח	 גולדמ	, יצחק קאודרס  : התנצלו
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  ח ראש המועצה"דו .1

 שמואל ריפמ	 הבהיר כי יש להיער0 להתאמת פעילות המועצה – המשבר הכלכלי במשק  .א
  .2009לתנאי� הקשי� החזויי� במשק בשנת 

ת קר	 אשר אליה יועברו  קיימת יוזמת חקיקה של הממשלה  להקמ– קר	 ארנונה לחלוקה  .ב
הקר	 הזו אמורה לחלק את . כל כספי הארנונה של משרדי הממשלה ברשויות המקומיות

פורו� , רכז השלטו	 המקומימ.                    פ קריטריוני� שייקבעו"הארנונה לרשויות ע
 .מתנגדי� למהל0 המוצע,  ומרכז המועצות האזוריות15' ה

 .2009מתק	 אמריקאי אשר ייכנס לתיפקוד מלא בתחילת  הוק� – מתק	 ראדאר בהר קר	  .ג

 .חלק בביצוע וחלק בתיכנו	.  מצומת גורל לכיוו	 צומת הנגב– 40' הרחבת כביש מס  .ד

 שמואל ריפמ	  חזר  מביקור בוייטנא� במסגרת – סיכו� ביקור ראש המועצה בויטנא�  .ה
 לצד לימודי� עבודה חקלאית(שיתו� פעולה להכשרת סטודנטי� מוייטנא� ברמת הנגב 

 ).בישובי פיתחת ניצנה

 התקיימו ביקורי� וסיורי� של מלשחות ומשפחות – ביקור משלחות מהפדרציה בקולורדו  .ו
הביקורי� היו חשובי� ותרמו . 2008מהפדרציה היהודית בקולורדו בראשית נובמבר 

                                                                          .                                לחיזוק הקשרי� בי	 הקהילות ברמת הנגב ובדנבר
ב ויהיה עלינו לפעול לחיזוק "עקב המשבר הכלכלי צפוי קושי בגיוס כספי תרומה מארה

 .וגיוס תרומות נוספות
  

  החלפת נציג שדה בוקר במליאת המועצה .2
ראש . י אלי פר�"במליאה ע, דרורצבי ב	 , נמסרה למליאה הודעה על החלפת נציג שדה בוקר

אלי פר� יכה	 כחבר . המועצה מבר0 את אלי פר� ומאחל לו הצלחה במילוי תפקידו כחבר המליאה
  .בוועדת ביקורת
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  5.10.08 מיו� 20088/' אישור פרוטוקול מליאה מס .3

  .5.10.08 מיו� 8/2008 פרוטוקול מליאה מאשרתמליאת המועצה 
  

  רי�"אישור תב .4
  :רי� להל	"זבר המועצה הציגו התבראש המועצה וג

 הערות   סכום  מקור מימון סטטוס מטרה ' מס

     ח"בש       תבר

     25,000 ₪ משרד החינוך חדש מזגן בצין+הנגשת כתה לליקוי שמיעה 1261

     ₪100,000  משרד החינוך חדש מזגן במשאבים+הנגשת כתה לליקוי שמיעה 1262

     25,000 ₪ משרד החינוך חדש י"מזגן בגנ+מיעההנגשת כתה לליקוי ש 1263

 ב הסבר"רצ   200,000 ₪ קרן כללית שינוי צומת רוח מדבר 1184

 2007 -שכבר אושרו ב ₪ 100000- בנוסף ל   ₪101,125  קרן כללית שינוי דרכים חקלאיות  קקל באר מילכה 1214

   50,000 ₪ קרן כללית שינוי טיילת רבלין במדרשה 1210

 הגדלת - שכבר שולמו ₪ 150000 - וסף לבנ
 העבודה

     ₪600,000  קרן כללית חדש עבודות פיתוח ברביבים 1264

     ₪300,000  מענק שר הפנים חדש הרחבת בית המועצה 1265

 השתתפות המועצה   250,000 ₪ קרן כללית   ל"כנ 1265

     500,000 ₪ ת"חמ חדש ל"י חכ"בניית מרכז חוקרים ע 1266

     500,000 ₪ משרד החקלאות   ל"כנ 1266

     30,000 .ל.ק.ק שינוי תכנון פארק שור 1176

 ר לאחר הפעולה"סגירת התב   240,736.46 1239ר "העברת יתרה לתב שינוי כביש כניסה לבאר מילכה 1206

 ר לאחר הפעולה"סגירת התב   81,681.55 1239ר "העברת יתרה לתב שינוי מערכת ביוב בבאר מילכה 1219

     322,418.01 1219-  ו1206העברה מתברים  שינוי גדר ושער בבאר מילכה 1239

     750,000 משרד השיכון שינוי הקמת כפר שיקומי רוח מדבר 1184

 ר לאחר הפעולה"סגירת התב   50,000 1253ר "העברת יתרה לתב שינוי קירוי בריכת שחייה אזורית 1180

  ר לאחר הפעולה"סגירת התב   50,000 1180ר "העברה מתב שינוי י לבריכה אזוריתחימום סולר 1253
  .ל"רי� הנ" התבמאשרתמליאת המועצה 

  

  למועצה2009אישור תקציב  .5
 –נת	 סקירה ממצה על המשבר העולמי הכלכלי , ח ראש המועצה"בסעי� של דו, ראש המועצה

 ללא 2009להיער0 כראוי על מנת לעבור את שנת השפעותיו על ישראל והצור0 שלנו , פיננסי
  .זעזועי� גדולי� מידי

גזבר המועצה נת	 הסבר מפורט על בניית התקציב , בעקבות דבריו של ראש המועצה והנחיותיו
 ע� התאמות מסוימות בלבד המתחייבות 2008התקציב לא יגדל לעומת תקציב שנת , 2009לשנת 

  . מהחלטות קודמות
תקציבי הועדי� המקומיי� ושאר התקציבי� יהיו דומי� לאלה של , מועצהתקציבי מחלקות ה

  .2008תחילת 
 2009א לשנת " פה אחד תקציב המועצה ואת תק	 כאישרהמליאת המועצה . התקיי� דיו	 במליאה

  .ח" אש47,628בס0 
  

  2009אישור צו מסי� לשנת  .6
כפי שנקבע , 2008 השינוי לעומת שיעור.  2009הציג את צו המסי� לשנת , שאול לוי, מנהל הארנונה

  .4,57%הינו , י משרד הפני�"ע
  .2009 את צו המסי� לשנת 1 נגד 14 ברוב של מאשרתמליאת המועצה 

 

  2009אישור ארנונה לועד באשלי� בשנת  .7
   גביית ארנונה לועד אשלי� מאשרתמליאה המועצה ,על פי החלטת ועד מקומי אשלי�

  . 2009'תוק� האישור מ. ר נוס�"לכל מ 2 0.5'ו, ר" מ80י� של ר עד לגודל מבנה מגור"למ 2 8בס0 
  ).1 –נגד , 14 ' בעד  (

  

 מלכה* הכשרת שטח חקלאי לבאר–אישור הסכ� בי' המועצה לחטיבה להתיישבות  .8
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 . חתימה על הסכ� בי	 המועצה לחטיבה להתיישבותמאשרת מליאת המועצה 

  

  ברנע*בקשה לתוספת תקציבית למועדונית בקדש .9
המשרתת את כל (מבקש להגדיל תקציב המועדונית בקדש ברנע , מנהל מחלקת החינו0, ופואלי ל

  .זאת עקב הקטנת השתתפות גורמי החינו0 הממלכתי,  15,0002בסכו� של ) יישובי הפיתחה
  . למועדונית קדש ברנע2009מתקציב  2 15, 000 תוספת של מאשרתמליאת המועצה 

  

  )ענת לב ר	, מוזמנות זיוה שביט( טיפול המועצה בנושא הגיל השלישי .10
  .ר	 מעלה הצעה לקיי� בדיקה וסקר צרכי� של הגיל השלישי ביישובי רמת הנגב'ענת לב

פ "שמשמעותו היערכות נכונה לקראת השני� הבאות ע, ענת מדגישה את הצור0 בקיו� התהלי0
 עד לשנת לחברי המליאה חולקה טבלת התפלגות גילאי� לפי ישובי�(המצב הדמוגרפי החזוי 

2018(.  
  :סוכ�   

ח הפעילות והתקציבי� הניתני� לתושבי הגיל השלישי במסגרות "צוות הרווחה יכי	 דו  .א
  .השונות במועצה

  .ההצעה לתקציב מיוחד לתיכנו	 לגיל השלישי יובא לדיו	 חוזר  .ב
  

  מינוי מבקר פני� למועצה .11
  החל פ הנחיית משרד הפני� על המועצה למנות מבקר פני� חיצוני למועצה "ע

  הוא בעל ידע וניסיו	 בביצוע ח גדעו	 מאס ש"ראש המועצה ממלי� למנות את רו. 2009משנת 
  ].נוסח חדש[ לפקודת העיריות 170� מטלות מבקר רשות מקומית כהגדרת	 בסעי

  . העסקת מבקר פני� במשרה חלקיתמאשרתמליאת המועצה 
 

  נסיעות לישיבות המליאה .12
ושי שלו להגיע ברכבו הפרטי לישיבות המליאה במשרדי העלה הק, איציק לוי, חבר המליאה

נאסר על המועצה לשל� הוצאות נסיעה לחברי , פ החוק"ראש המועצה הבהיר כי ע. המועצה
לא יהיה שינוי במדיניות המועצה לגבי  מימו	 הנסיעות , אשר על כ	. המליאה לישיבות המליאה

  .ל"הנ
  

  ל בבנק אוצר החייל"אישור מסגרת אשראי לחכ .13
המועצה מתבקשת לערוב למסגרת אשראי , ל החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב"פ בקשת מנכ"ע

 של החברה הכלכלית לפיתוח רמת 363סני� ,  בבנק אוצר החיל368213' בחשבו	 מס 2 300,000של 
ד  פה אחמאשרתמליאת המועצה .                                      החטיבה למחקר ופיתוח–מ "הנגב בע

  .ל"הערבות הנדרשת לחכ
  

  תקציב לרכישת רכב קט' למועצה .14
מליאת .מקר	 רכב גדול לקר	 רכב קט	 2 300,000גזבר המועצה מבקש אישור המליאה להעביר 

  . 300,0002' הגדלת תקציב קר	 רכב קט	 במאשרתהמועצה 
ב ח יש להביא לאישור המליאה רכישת רכב חדש שאיננו החלפה של רכ"פ בקשת דוד פלמ"ע

  ).הגדלת תק	(קיי�

  הארכת תוק+ ערבות למשרד השיכו' בקשר לעבודות פיתוח באשלי� .15
 לעבודות פיתוח 7/487754 בקשר לחוזה 46488/02'  ניתנה ערבות למשרד השיכו	 מס2001בשנת 

  .2009משרד השיכו	 דרש להארי0 את הערבות בשנה נוספת עד סו� . באשלי�
  .1/1/2009נה נוספת מיו� הארכת הערבות לשמאשרת מליאת המועצה 

  
  
  
  

  שמואל ריפמ	                  שאול לוי: רש�
              ראש המועצה                  


