ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,/2102/6מיום 266//602/6
במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב
משתתפים  :אילנה שחף ,ארז לוזון ,חיים טוגנדהפט ,ארז ירדני ,צביקה טוכטרמן ,דוד בן לולו ,מוטי
אברג'ל ,דוד פלמ"ח ,אלי לופו ,שאול עשת ,ראובן פליישר ,רחל ביטון ,שוש זילברבוש ,ענן שיאון.
התנצלו  :שמואל ריפמן ,לאה שורק ,אליסף פלמר ,דניאל קלר ,ניצה צפריר ,אודי אורנשטיין ,מוני
מרדכי.
נוכחים  :ערן דורון ,אליעזר בן סעיד ,רו"ח דוד שטרק(מבקר פנים) ,שירה מור יוסף ,עמיחי הס ,צחי רם,
עו"ד אבי להם (יועץ משפטי) נתנאל כהן ,עוזי חבשוש.
סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

מינוי ארז ירדני כממלא מקום ראש המועצה.
אישור פרוטוקול מליאה מס'  96201/מתאריך .09.10.1/
דיון בנושא בטחון ופרידה מסנ"צ אבי כהן מפקד משטרת דימונה ,בהשתתפות:
רב פקד צדוק יוסף ,מפקד אורגן רמת הנגב ופקד שיפרה בוכריס ,מחב"ל מג"ב רמת הנגב.
דיון בנושא מפגעי אשפה באזור מתקן חולות.
תברי"ם והחלטות כלכליות.

דיון :
 6/פרידה מסנ"צ אבי כהן ,מפקד משטרת דימונה היוצא6
 60מינוי ארז ירדני ,כממלא מקום ראש המועצה6
לאור התארכות השיקום של ראש המועצה ועל פי צו המועצות המקומיות סעיף  33א המחייב
ממלא מקום לראש מועצה ,מוצע למנות את ארז ירדני כממלא מקום לראש המועצה לכל דבר
ועניין ולרבות זכות חתימה במועצה ומוסדותיה ובחברות העירוניות וכן כמ"מ יו"ר הועדה
המקומית לתכנון ובנייה ובעל זכות לחתום ו  6או לבצע כל פעולה לפי חוק התכנון והבנייה
תשכ"ה 19/5 -ותקנותיו.
אודי אורנשיין שלח מכתב בנדון (מצורף) שהוקרא טרם ההצבעה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי ארז ירדני כממלא מקום ראש המועצה.
 63אישור פרוטוקול מליאה מס'  20102/6מתאריך 6206/26/6
החלטה :מליאת המועצה אישרה פה אחד את פרוטוקול מליאה מתאריך .09.10.1/
 64דיון בנושא בטחון בהשתתפות רב פקד צדוק יוסף ופקד שיפרה בוכריס6
בדיון הוצגו הסטטיסטיקות של הפשיעה באזור רמת הנגב (צורף כחומר מקדים) .הוצגו האמצעים
לטיפול בבעיות.
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חברי המליאה ביקשו לקבל נתונים על מיקום ריכוזי הבעיות ולבצע מעקב שוטף לאור המגמות
שהוצגו .וטיפול בדגש על פשיעה המסכנת חיי האדם .שיפרה בוכריס תדווח לציבור התושבים על
הדיון והנחיות לדרכי פעולה.

 65דיון בנושא מפגע אשפה באזור מתקן חולות6
בדיון הוצגו הבעיות שבמפגעי האשפה באזור מתקן חולות ודרכים לטיפול.
החלטה :למליאה תובא הצעה כספית לטיפול במפגע האשפה ,בנוסף לאמצעים המשלימים (חינוך,
הסברה ,אכיפה).
בטיפול ערן דורון.
 66תברי"ים:
הובאו לאישור המליאה התב"רים הבאים:
תב"ר :/640

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תכנון מפורט  53יח"ד משאבי שדה
משרד הבינוי והשיכון
₪ 954,435
₪ 954,435

תב"ר :/643

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תכנון מפורט  55יח"ד ניצנה
משרד הבינוי והשיכון
₪ 94/,053
₪ 94/,053

תב"ר :/644

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תכנון מפורט  05יח"ד עזוז
משרד הבינוי והשיכון
₪ 394,201
₪ 394,201

תב"ר :/645

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תכנון מפורט  62יח"ד שדה בוקר
משרד הבינוי והשיכון
₪ 959,/93
₪ 959,/93

תב"ר :/646

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תכנון מפורט  36יח"ד כמהין
משרד הבינוי והשיכון
₪ 495,309
₪ 495,309

תב"ר :/641

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

עזוז -תב"ע כביש גישה
משרד הבינוי והשיכון
₪ 123,143
₪ 123,143

תב"ר :/645

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:
מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תכנון -שנטי במדבר
רשות מקרקעי ישראל
₪ 292,500
₪ 292,500
תכנון שיקום ופיתוח טיילת מצוק צין
קרן כללית (הפרוייקט בביצוע רשות ניקוז ים המלח )
₪ 250,000
₪ 250,000

תב"ר :/652

מטרה( :חדש)
סכום:

מרכז צעירים

תב"ר :/640

סה"כ:

 ₪ 240,000קרן קיימת לישראל ( 50%מהעלות עד )₪ 240,000

₪ 240,000
₪ 440,000

קרן כללית

ביצוע תשתיות לראש שטח תחנת דלק קדש ברנע
מטרה( :שינוי)
תב"ר :/620
הוחלט במליאה קודמת מקרנות המועצה
₪ 300,000
סכום:
קרן לעבודות פיתוח ב'
₪ 1/0,000
תוספת
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תב"ר :/65/

סה"כ

₪ 4/0,000

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תכנון פרוייקט עזוז
רשות מקרקעי ישראל
₪ 1,422,990
₪ 1,422,990

כל התברים להוציא תב"רים  1/02ו 1/44 -אושרו פה אחד
תב"ר  1/44בית השנטי אושר ב 11 -בעד  1נגד
תב"ר  1/02תחנת דלק אושר  11בעד  1נגד  1נמנע
התקשרות עם חברת  impactבנושא עבודת לובינג בנושא ביטול מעמד עיר עולים6
ההתקשרות היא לחודשיים ועד  ₪ 34,000לא כולל מע"מ על פי חישוב של  ₪ 14,000לחודש לא
כולל מע"מ  +שעות של ייעוץ ייעודי בתחום השלטון המקומי.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ההתקשרות עם חברת impact.

בברכה,
ארז ירדני
ממלא מקום ראש המועצה
רשם :ערן דורון
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