ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,224102/מיום 014224102/
התקיימה במדרשת שדה בוקר – "בתיכון לחינוך סביבתי".
משתתפים  :שמואל ריפמן ,רחל ביטון  ,מיכל וולוקיטה ,שוש זילברבוש ,זהבה סיגל ,ליאת
חבשוש ,ארז ירדני ,דוד פלמ"ח ,מרדכי מונין ,תומר פריאל,
שמואל ריפמן ,צבי אלמוג ,אביטל בן שלום ,אליאסף פלמר ,ענן שיאון ,צביקה טוכטרמן ,רם
מוסלי ,אלי לופו ,דוד בן לולו.
התנצלו  :מזי לרנר ,ניצה צפריר כהן.
נוכחים  :חגי רזניק ,אליעזר בן סעיד ,ערן דורון ,אדווה לויד ,דר' סמדר כהן.
סדר יום:
.1
.2
.3
./
.5
.6
.7

סקירה על בית הספר התיכון לחינוך סביבתי.
אישור פרוטוקול .94201/
אישור פרוטוקול .104201/
אישור תב"רים והחלטות תקציביות.
תמיכה ביישובים במסגרת "צוק איתן".
אישור נסיעת ראש המועצה לארה"ב.
אישור רבעון  3של שנת 201/

 42סקירה על התיכון לחינוך סביבתי – בהשתתפות  :דר' סמדר כהן.
דר' סמדר כהן מנהלת בית הספר.
הציגה את העשייה בתיכון לחינוך סביבתי .והסבירה על המעגלים החינוכיים השונים בהם פועל בית
הספר  :מעגל פדגוגי ,מעגל של סביבה אנושית וחינוך סביבתי-סדנאי.
כמו כן הסבירה דר' כהן את האוכלוסיות השונות שמשרת בית הספר :
 תלמידי פנימייה. תלמדי מועצה בתנאי פנימייה. מסלול חוץ פנימייתי לתלמידי רמת הנגב שנמצא בשנתו הראשונה.מנהלת בית הספר הסבירה כי שיתוף הפעולה עם המועצה הוא חיוני ונדרש להמשיך ולחזק את
הפנימייה במקביל להעצמת יתר הגורמים – חינוכית ופדגוגית.
ערן דורון – מנהל אגף חינוך וקהילה ציין את כניסתה הנמרצת של דר' כהן לבית הספר.
ראש המועצה ברך על השיתוף שנוצר וציין שורה של הישגים שבית הספר הגיע אליהם בתקופה
האחרונה.
חברי המליאה שאלו שאלות על בית הספר ואיחלו להמשך שיתוף הפעולה מול בית הספר ומנכ"ל
המדרשה הנכנס.
 41אישור פרוטוקול מליאה מס' :94102/
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה  94201/לאישור חברי המליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את הפרוטוקול האמור.
 43אישור פרוטוקול מליאה מס' :204102/
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה  104201/לאישור חברי המליאה.
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ראש המועצה
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את הפרוטוקול האמור.

 4/אישור תב"רים והחלטות תקציביות:

תב"רים
חדש:
תב"ר :2519

מטרה:
סכום חדש:
סה"כ:

פיתוח בתי עלמין יהודיים 102/
המשרד לשירותי דת
₪ 60,000
₪ 60,000

שינויים:
גן ילדים בקדש ברנע
תב"ר  :253/מטרה:
 ₪ 729,20/משרד החינוך
 ₪ 75,000קרן כללית של המועצה
 ₪ 19/,470יתרה מתב"ר 1/3/
₪ 999,07/
סכום קודם:
קרן פיתוח של המועצה
₪ 200,000
סכום ההגדלה:
₪1,199,07/
סה"כ:
הסבר :העלות על פי ההנדסה כ 1.5-מיליון  .₪אמורה להתקבל תרומה מפלם ספרינג של .$100,000
העלות אינה כוללת הצטיידות וריהוט.
תב"ר :2/4/

מטרה:

סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

אולם ספורט במדרשה
 ₪ 190,//6תרומה מלאס וגאס
 ₪ 300,000קרן כללית של המועצה
 ₪ 450,000משרד השיכון
 ₪ 635,000מפעל הפיס
₪ 1,975,//6
 ₪ 2,000,000קרן פיתוח של המועצה
₪ 3,975,//6

הסבר :העלות על פי ההנדסה כ 9-מיליון  .₪אמורה להתקבל תוספת ממפעל הפיס של ,₪ 7/9,071
השתתפות מהמועצה להסדר הימורים ע"ס . ₪ 3,445,540
סך כל מקורות המימון בתב"ר כולל מה שלא הגיע מסתכם ב –  .₪ 4,613,117נצטרך לגייס עוד כ –
.₪ /00,000
העלויות הנ"ל אינן כוללות הצטיידות וריהוט.
בניית מעון יום במדרשה
תב"ר  :25/4מטרה:
 ₪ 1,600,000קרן כללית של המועצה
יתרה מתב"ר  1/31חדר עיון צין (תרומה)
₪ 300,000
₪ 1,900,000
סכום קודם:
 ₪ 1,000,000קרן פיתוח של המועצה
סכום ההגדלה:
₪ 2,900,000
סה"כ:
הסבר :העלות על פי ההנדסה כ 2.9-מיליון .₪
העלות אינה כוללת הצטיידות וריהוט.
תב"ר :2511

שביל אופניים באר שבע  -צומת הנגב
מטרה:
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סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:
תב"ר :2513

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

תב"ר :2512

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

₪ 500,000
₪ 500,000
₪ 57/,071
₪ 1,07/,071

קרנות המועצה
קרן פיתוח של המועצה

רכישת  1מבנים יבילים לתיכון לחינוך סביבתי
משרד החינוך
₪ 1/0,000
₪ 1/0,000
תאגיד מדרשת בן גוריון
₪ 70,000
₪ 210,000
רכישת אוטובוס צהוב
קרנות המועצה
₪ 170,159
מכירת אוטובוס ישן
₪ 55,000
₪ 225,159
משרד החינוך
₪ 966,907
₪ 1,192,066

במענה לשאלה מדוע התב"רים לא כוללים את ריהוט והצטיידות איפה שזה נדרש ,ראש המועצה ענה
שבכוונתו לכלול את הריהוט והציוד מתוך הסכום המאושר היום לבנייה.
כמו כן ביקשו חברי המליאה לוודא כי שביל האופניים יאפשר שימוש נח ומזמין לאור אתגרי האזור – תנועת
טרקטורונים ,ניקיון ותחזוקה במרחב.
התקיימה הצבעה:
הוחלט  :המליאה ברוב קולות ונמנע  1אישרה את התב"רים הנ"ל.
תוספות תקציביות בתקציב הרגיל
המליאה מתבקשת לאשר תקציב חדש ע"ס  ₪ 100,000לועד מקומי שדה בוקר עבור תשתיות קראוונים.
מקור מימון  :רזרבה לתקציב
המליאה מתבקשת לאשר תקציב עבור סקר שימור אתרים לטובת תכנון הנדסי.
עלות ₪ 30,000 :
מקור מימון  :רזרבה לתקציב.
 2תוספות אלה יקבלו ביטוי בשינוי התקציבי של  201/שיאושר במליאה הבאה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד תוספות אלה ותשנה את התקציב בהתאם.
 45תמיכה ביישובים במסגרת אירוח "צוק איתן"
ראש המועצה שמואל ריפמן ודוברת המועצה אדווה לויד – הציגו את האירוח שנעשה ליישובי "עוטף
עזה" במסגרת המערכה שהתנהלה בעזה .מאות מתארחים קיבלו שירות והתארחו ביישובי רמת
הנגב.
ראש המועצה ציין את התגייסות היישובים ואת פעולתה הנמרצת של אדווה בתחום.
עתה משהתקבל תקצוב ממשרד הפנים עבור האירוח בחר ראש המועצה להציג את התקצוב לפני
חברי המליאה .ההוצאות הישירות שקבלו היישובים ינוקו מהסכומים האמורים ותתבצע העברה
ליישובים( .רצ"ב דו"ח המפורט)
החלטה :מליאת המועצה מברכת את העושים במלאכה מאשרת פה-אחד את הדו"ח והאמור ממנו.
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ראש המועצה

 41אישור נסיעת ראש המועצה לארה"ב4
ראש המועצה דיווח לחברי המליאה כי בכוונתו לטוס בחודש נובמבר לארה"ב .יתלוו אליו דוברת
המועצה ומנהל מח' שותפיות .מטרת הנסיעה חיזוק הקשר עם קהילות יהודיות וקהילות נוצריות
שוחרות ישראל .בזמן העדרו ימלא את מקומו ארז ירדני.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את נסיעת ראש המועצה ומינוי ארז ירדני כממלא מקום
בהעדרו.

 44אישור רבעון  3של שנת :102/
גזבר המועצה הציג את הרבעון השלישי ל.304941/ -
החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרבעון.

רשם :חגי רזניק

שמואל ריפמן
ראש המועצה
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