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   31.10.2010 מיום,  10\2010'   פרוטוקול מליאה מס
  שהתקיימה במשרדי המועצה

  
  :משתתפים

  צבי טוכטרמן  רחל ביטון  ק ביסמוט'ז  שמואל ריפמן
  דניאריה ו  יצחק קאודרס  ערן ארז  תומר פריאל

  יל'מוטי אברג  דוד פלמח  ראובן קופל  מוני מונין
      מנחם אופיר  אודי זילברשטיין

  
  :התנצלו

    רותם ישראלי  צבי אלמוג  פרץאלי 
    גדעון פרידברג  אסף פלמראל  איציק לוי

  
  :נוכחים

      שאול לוי  אליעזר בן סעיד
  
  

  :נושאים לדיון

1. 
  ח ראש המועצה"דו

2. 
  5.9.10מיום  9/2010אישור פרוטוקול מליאה מספר 

3. 
  רים"אישור תב

4. 
  השלמת תקציב לתכנון פרויקטים

5. 
  ד המקומי מדרשת בן גוריוןח כספי של הווע"אישור דו

6. 
  תקציב שוטף לישוב מרחב עם

7. 
  "ספורט ברמת הנגבהעמותה לקידום "מנוי נציג המועצה להנהלת ה

8. 
  החלפת רכב לגזבר

  
  

מנהלת כח אדם , שבע אמיתי-ראש המועצה הביע תנחומים והשתתפות בצערה של בת, בראשית הישיבה    
  .ל"על מותו של בעלה יוסי ז ,ותחבורה במועצה

      
  :ח ראש המועצה"דו    .1

כמנהל אגף הקהילה ס רמת הנגב "בדירקטוריון מתנ דיווח על בחירתו של ערן דורון, שמואל ריפמן    
ובסופו של דבר המליצה , מבדקים ומרכז הערכה, סים ערכה שורה של ראיונות"החברה למתנ.  והחינוך

  .בחום על בחירתו של ערן דורון
      
 אספןונשיאת הקהילה מ, קהילת דנוור –ב "של משלחות מהקהילות השותפות בארה יםביקור התקיימו    

דולר  100,000תרמה ', הגברת קתרין מיראז, כמו כן.  אשר תרמו מגרש משחקים לבאר מילכה, קולורדו
  .להשלמת הקמת קריית החינוך במדרשה

      
, בסיוע חברת יעוץ, אנו בודקים, ףבעקבות המשימות הרבות המוטלות על האג:  אגף ההנדסה במועצה    

  .רגוני המוצע לאגף ההנדסהבמליאה הבאה נציג את המבנה הא.  רגוני המיטביהאאת המבנה 
      
פרוטוקול  מאשרת פה אחדמליאת המועצה .  5.9.2010מיום ,  20109/אישור פרוטוקול מליאה מספר     .2

  . 5.9.2010מיום ,  9/2010מליאה מספר 
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  :רים"תב אישור    .3
  :רים להלן"הציג התב, אליעזר בן סעיד, גזבר המועצה    
      
     

 סטטוס   תבר

  סכום 
  ר לפני“התב

 הסברים נוספים ח"בש השינוי

1298 

מגרש כדורסל קדש 
 מקרן כללית 40,692 250,000 שינוי ברנע

1301 

הקמת מבנה 
 883,238 3,600,000 שינוי קהילתי במרחב עם

דרך העמותה לקידום 
 התושב ברמת הנגב

1212 

תכנון קרית חינוך 
 355,275 17,094,366 שינוי במדרשה

דרך העמותה לקידום 
 התושב ברמת הנגב

1319 

הסדרת חיבור 
 -צ "לכביש מע
 משרד התחבורה 450,000 2,000,000  שינוי מרחב עם

1356 

תיקי רופא  14רענון 
 משרד הפנים 11,200  0 חדש 2010

1357 

 רכש ציוד חירום

 משרד הפנים 15,000 0  חדש 2010י "צח

 100,000 0 חדש הנגשה בבתי ספר 1358

מקדמה עד קבלת 

 החינוך. אישור מ

   100,000 0 חדש ס סביבתי"בי 1359

 250,000 0 חדש רכש מערכת טרמית 1360

40%חקלאות.מ 20%   

מועצה  40%בטחון .מ
בקבלת  מותנה

  רשמיים  אישורים

1361 

בוי גרורי כי 3רכש 
 78,000 0 חדש אש

. ח מ"אש 26פנים .מ
ח "אש 26בטחון 

 ח"אש 26ומועצה 

1362 

ק "רכש גרור חפ
 40,000 0 חדש תאורה

. ח מ"אש 10פנים .מ

ח "אש 20בטחון 
 ח"אש 10ומועצה 

 150,000 50,000  שינוי תוכנית בר קיימא 1306

ח "אש 50קיים 
החקלאות תוספת .מ

ח משרד איכות "אש 50

ח "אש 100-הסביבה ו
   קרן כללית
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  .ל"רים הנ"התב פה אחדמליאת המועצה  מאשרת     
      
  :הערות    

ועמידה למועצה בר קיימא פתוח ממצאים ראשוניים של תכנית למליאה ערן דורון יציג   .א
  .בתקציב

המציינת את הסכום , רים בעמודה נוספת"מועצה יציג שינוי התבגזבר ה, לבקשת חברי המליאה  .ב
 .שאושר כבר בעבר

  .יש לקדם השתלמות הפעלה של גרורי כבוי אש הנרכשים עבור הישובים, לבקשת חברי המליאה  .ג
      
  :השלמת תקציב לתכנון פרויקטים    .4

-ם זה הוא בנוסף לוסכ₪  250,000ראש המועצה הביא הצעתו להגדלת תקציב תכנון פרויקטים בסך 
-2010הוא לקדם תכנון פרויקטים המתוכננים לשנים  מטרת התקציב הנוסף.  שכבר אושרו₪  700,000

2011 .  
  הגדלת תקציב תכנון אישרה פה אחדהתקיימה הצבעה והמליאה 

  .₪ 250,000-ב 
  2010רזרבה לתקציב : מקור תקציבי

      
  :גוריון- ןח כספי של הועד המקומי מדרשת ב"אישור דו    .5

  .ח הכספי"הדו מאשרתהמועצה .  2008ח הכספי של המדרשה לשנת "גזבר המועצה הציג הדו
      
  :תקציב שוטף למרחב עם    .6

  .נדחה לישיבת מליאה הבאה
      
  :"העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב"מנוי נציגי המועצה להנהלת     .7

למעמד  עמותה לקידום הספורט ברמת הנגבלאור אישור שהתקבל ממשרד הפנים לשינוי מעמדה של ה
  . המליאה מתבקשת לאשר נציגיה לעמותה, של תאגיד עירוני

  :הרכב הנהלת העמותה המוצעת  
  חבר במועצה –נבחר  –שמואל ריפמן 

  חבר מועצה –נבחר  –דוד פלמח 
  בכיר במועצהעובד  –אליעזר בן סעיד 

  נציג ציבור –תומר בסקינד 
  רנציגת ציבו –לאה ספיר 

  נציגת ציבור –יהודית אלעזא 
  

חייבים לקבל אישורה של הועדה לבדיקת כשירות כהונה , למעט הנבחרים, המועמדים להנהלת העמותה
  .בתאגידים עירוניים שבמשרד הפנים

  
  .את נציגי המליאה בהנהלת העמותה פה אחדמליאת המועצה מאשרת 

      
  :החלפת רכב לגזבר    .8

, 2006הרכב משנת .  מליאה הצעה להחלפת רכב לגזבר המועצהראש המועצה הביא לאישור ה
  .לקויובמצב מכאני ) מ"ק 230,000(גבוה ' הקילומטראז

   .י ועדת הרכב"החלפת הרכב לגזבר אושרה ע
  .פ כללי משרד הפנים"החלפת רכב לגזבר המועצה ע פה אחדמליאת המועצה מאשרת  

  
  .קרן רכב קטן:  מקור תקציבי

  
  18:00בשעה  29.11.10אה ביום ראשון ישיבת המליאה הב
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  שמואל ריפמן
  ראש המועצה 

  שאול לוי:  רשם


