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 במשרדי המועצה, /202/02/שהתקיימה ביום ,  2/02/20' פרוטוקול מליאת המועצה מס
 

        , ערן ארז, איתן פאר, יגלזהבה ס, ח"דוד פלמ ,יצחק לוי, תומר פריאל, ארז ירדני, שמואל ריפמן   :משתתפים
 .צבי אלמוג, רסף פלמאלי, מנחם אופיר, רחל ביטון, יל'מוטי אברג, ראובן קופל, ידברגגדעון פר

 גיל פלורמן, צבי טוכטרמן  :התנצלו
 .רז ארבל, ערן דורון, שאול לוי, אליעזר בן סעיד  : נוכחים

 
 

 :נושאים לדיון
 .ירוחם. מ.ראש מ –דיון המשך לפגישה עם מיכאל ביטון .  5
 .הפנים. ל מ"ך לדיון אצל מנכבהמש –הקמת ישוב בדואי ברמת ציפורים .  5
 .8.5.55מיום , 525855ול ועדת הנהלה אישור פרוטוק.  3
 .8.5.55מיום , 525855' אישור פרוטוקול מליאה מס.  4
 .רים"אישור תב.  8
 .לבחירות למועצה" מודד"אישור ה.  1
 "(.מעל הקו"ישוב )מילכה -אישור ועד מקומי לבאר.  7
 .ץ בעזוז"אישור הסכם התחייבות להעסקת רבש.  5
 ..5855אישור רבעון חצי שנתי .  5
 
 
 :מר מיכאל ביטון, דיון המשך לפגישה עם ראש המועצה בירוחם   22

 ראש המינהל. )ראש המועצה דיווח לחברי המליאה על פגישות שקיים עם מר מיכאל ביטון ועם מר מרדכי כהן      
 .בנושא הדרישה לשינויי גבולות וחלוקת הכנסות, (המוניצפלי במשרד הפנים      
 חברי המליאה מבקשים ללמוד את".  חלוקת הכנסות"הביעו דעתם לגבי עמדת המועצה בסוגיית אה חברי המלי      
 .לפני גיבוש עמדה, הכספיים והתקציביים של הרשויות השכנות הנתונים      

 
   :סוכם     
 ,רוחםלי  18% המועצה עומדת אחר החלטתה לחלוקת הכנסות מארנונה של קריית ההדרכה בשעור של  .  5     

 .לרמת הנגב 48%-ו          
 אה הנתונים התקציביים ופרמטרים שונים שנבדקו בהתייחסות לירוחם ולרמת חברת אורבניקס תציג במלי.  5     

 .הנגב          
 
 ל"דיווח על דיון שהתקיים עם מנכ, שמואל ריפמן  :סקירת ראש המועצה –הקמת ישוב בדואי ברמת ציפורים    2/

 .בענין הקמת ישוב בדואי ברמת ציפורים, רד הפניםמש      
 

 כחלק מישובי המועצה, האפשרויות השונות להקמת ישוב בדואי ברמת הנגב לגביחברי המליאה החליפו דעות       
 .או כישוב עצמאי      

 
צמו גם ברמת יחזור על ע', בהקמת הישוב הבדואי ביר הדאג חוסר ההתקדמות חברי המליאה הביעו החשש כי       

 .ציפורים
 .לא התקבלה החלטה      

   
 :/2202/02אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מיום    32
 

 .525855פרוטוקול ההנהלה   מאשרת פה אחדמליאת המועצה       
 
 איציק לוי מבקש לקיים דיון נוסף במליאה בעניין בנייה  :/22022מיום , 2/02/0' אישור פרוטוקול מליאה מס   42
 .ל"ראש המועצה הבהיר כי המליאה תדון בסוגיה הנ.  להשכרה ברמת הנגב      
 

 .נמנע 5, חברים 54ברוב של   אושרפרוטוקול המליאה       
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 :רים להלן לאישור המליאה"המועצה הציג התב גזבר  :רים"אישור התב   22
 

'  מס
 ר"תב

 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה
הסכום הכולל  

 שינוילפני ה
 הערות

1488 
פיתוח שכונה 
 צפונית באשלים

 0 500,000 חברת ערים חדש
לפי החלטה במליאה מיום 

0220022/ 
 ל"כנ

תקציב רגיל 
2000000/0 

500,000 0 

1432 
גן ילדים דו 

 כיתתי במדרשה
 ₪2,002,154  ₪241,587  משרד החינוך שינוי

קרקע , עבור תוספת למיזוג
 סלעית

1433 
גן ילדים דו 

 כיתתי ברתמים
 1,542,154 ₪ ₪241,587  משרד החינוך שינוי

קרקע , עבור תוספת למיזוג
 סלעית

1425 
בית כנסת בשדה 

 בוקר
-)  משרד הדתות שינוי ₪( 500,000  ₪500,000 

לאחר בירור הוברר 
שההקצבה של משרד הדתות 

, לבית כנסת  200,000ס "ע
הינה עבור בית הכנסת 

דה בוקר כפי ברתמים ולא ש
 2שנפתח

1424 
בית כנסת 

 ברתמים
 ₪300,000  ₪500,000  משרד הדתות שינוי

1452 
שיפוץ בריכת 
שחיה בשדה 

 בוקר

 שינוי
תקציב רגיל 
2000000/0 

ח תקציב פיתוח של "ע ₪750,000  ₪150,000 
 023/היישוב לשנת 

            
  

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים הנ"ל. )להוציא תב"ר לבניית בית כנסת בשדה בוקר

.לגביו התקיים דיון והצבעה נפרדת להלן  
 

 בעקבות העברת , להקמת בית כנסת בשדה בוקר, מתקציב המועצה₪ אלף  888ראש המועצה הביא להצבעה הקצאה של 
 .השתתפות משרד הדתות משדה בוקר לכפר רתמים

 .נגד 58בעד  5: התקיימה הצבעה 
 2להקמת בית כנסת בשדה בוקר₪ אלף  200צה לא מאשרת הקצאת תקציב של המוע: החלטה

 

 הגדלת תקציב: מחנה טלי
    

.חשמל וביוב, יש צורך בחיבור המעון לתשתיות מים, עם גמר בניית מעון ילדים דו כיתתי במחנה טלי         

.העבודה תבוצע על ידי מחלקת הבינוי של מחנה רמון יחד עם קבלנים  

.למטרה הזו₪  588,888להגדיל את התקציב של מחנה טלי בסכום של המועצה  מציע  ראש  

(ייפתח סעיף מיוחד למטרה זו)  

 

 .הגדלת תקציב כמוסבר לעילמאשרת פה אחד  מליאת המועצה.
 5855רזרבה לתקציב  :מקור תקציבי  
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 :לבחירות למועצה" מודד"אישור ה   62

       
 .לבחירות למליאת המועצה, בעלי זכות בחירה 558מודד של  מאשרת פה אחדמועצה מליאת ה      

 
 להצעה , שאול לוי מסר כי לא התקבלו הערות מהועדים המקומיים ברמת הנגב  :אישור ועד מקומי לבאר מילכה   72

 .של באר מילכה" מעל הקו"להכרזה       
 

 .  מעבירה המלצתה לשר הפניםו, "מעל הקו"מילכה  ההכרזה על באר מאשרת פה אחדמליאת המועצה       
 !בהצלחה       

 
 :ץ בעזוז"אישור הסכם התחייבות להעסקת רבש   02
 

ץ של עזוז "את הרבש  ל מתחייב להעסיק"בו החכ, ל למועצה"החוזה בין החכ מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 . ןעל פי בקשת המועצה  בכפוף לקבוע בהסכם המועצה ומשרד הביטחו

 
 :אישור רבעון חצי שנתי סקור.  5

 .38.1.55ח חצי שנתי סקור ליום "מליאת המועצה מאשרת את הדו     
 
 
 

         

 שמואל ריפמן

 ראש המועצה

 
 
 
 
 

 שאול לוי  :רשם


