
 

   

 

 

 

 ראש המועצה

 mirit@rng.org.il|  80-1553651|  פקס:   80-1514656: טל

 בפייסבוק: מועצה אזורית רמת|  www.rng.org.il|    80-1514688|  פקס.   80-1514666|  טל.   05565ד.נ. חלוצה 

 נגב

 2002 אוקטובר 02 שני יום

 

 
 7102/2072מיום  7102/12' מס מליאה פרוטוקול

 רחל צביקה טוכטרמן,, ניצה צפריר כהן, הפטדחיים טוגניריב מילוא,  ארז ירדני, , ערן דורון   :משתתפים

ערן  ,, דניאל קלר, דוד פלמ"חמוטי אברג'יל  מוני מרדכי, לאה שורק,  ,ארז לוזוןביטון, אליאסף פלמר,  

 אלי לופו, דוד בן לולו אודי אורנשטיין אילנה שחף,עמר, 

  .יאוןשענן  , שוש זילברבושלאה שורק,  : התנצלו

עוזי חבשוש, ורד חדידה , יענקלה מוסקוביץ , מוטי זנה , שירה אליעזר בן סעיד, , אדוה לויד  : נוכחים

 , יואב אבריאל , הילה קפלן , י רםצח, דוד שטרקרו"ח ,  גד גולדוואסר, אופיר צימרינג מוריוסף, 
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 72/973מיום  7102/22 'מסאישור פרוטוקול מליאה   .2

 .0200200מס'  יאת פרוטוקול, פה אחדמאשרת מליאת המועצה  החלטה:

 

 דוח ראש המועצה .1

 לנוכח החלטה על  בדצמבר  נגד המדינה לבטל את החלטות ועדת רזין נערכים לדיון בבג"צ

תובעים ממשרד הפנים אנו . 2002. כמו כן נערכים לועדת גבולות של ביטול סיווג עיר עולים

 עם מנכ"ל משרד הפנים נעדכן. מלשנות את כתב המינוי. לאחר פגישת רוה"

 על מנת לקדם את ארגז הכלים של המועצה השלטון המרכזי נות ונערכים לעבודות לובי במסדר

שטחים לפיתוח חקלאים והתיישבות. מ. הביטחון אמנם הפשיר שטחים אבל בהם שיחרור 

כך המדינה מותירה את המועצה בלי יכולת . בהע"י המועצמנפלים השטחים  בניקוי התנה זאת 

 ליזום ולפתח לא שטחים באחריותנו.

  פרוייקטור לקידום ההתיישבות הבדואית בהר הנגב יפתח מחר, לבחירת  ועדת בחינה –בדואים

 .2002נובמבר  –תאריך יעד לתחילת עבודה  המשרה ממונת על ידי הרשות הבדואים.

   מליון דולר.  2מ הלמעל, 2006-02דוח גיוס תרומות לשנת הוצג 
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  גד תנהל את האגף . הוצג השינוי באגף הנדסה . עם סיום עבודתו של נתנאל, שירה מור יוסף

 קלט באגף הנדסה כמנהל מח' ביצוע. נ סרגולדווא

 

ואישור מליאה על קריאת תחנת הכוח  -תוכנית להנצחת ראש המועצה שמוליק ריפמן ז"ל   .3

 הטרמו סולרית על שמו 

 ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה  רעיונות שנדונו לפרוייקטים להנצחת שמוליק ריפמן ז"ל .

התחנה הטרמוסולרית . ההצעה נדונו בפני ועדת השמות שאישרה אותה . ביקש את  בהם קריאת

 אישור המליאה .

הצעת ועדת השמות לקרוא את המתקן הטרמו סוליר  מאשרת פה אחדמליאת המועצה    החלטה:

  על שמו של ראש המועצה שמוליק ריפמן ז"ל 

 

  1013-1022תוכנית החומש לשנת   .4

חברי המליאה את התהליך להכנת תוכנית החומש . ציין כי הוא  כלל גם ראש המועצה הציג בפני 

וכן  שיתוף עם הישובים והמזכירים . ראש המועצה הציג הרציונל החזון ועשרת יעדי העל,

 המתודולוגיה להכנת התוכנית . 

חברי המליאה העירו בהמשך סקרו מנהלי המחלקות בראשי פרקים תוכניות להשגת היעדים . 

 הארות:

בתוך היעדים, יעד  י" כשהלאומי פוגש את האיש"לשזור את התמה המרכזית , יעדי מדידה ובקרה

 החינוך , ועוד .

 סיכום 

   המצגת  מצ"ב .א

יתקיים דיון על מרכיבי תוכנית החומש . הדיון יתקיים במועדון חבר  02000002תאריך ב .ב

 .. לדיון יוזמנו מנהלי המחלקות והמזכירים  06:00ברביבים בשעה 

 אישור תב"רים והחלטות כספיות  .5

 :קודמות ממליאות  החלטות בעקבות 2/10 ועדים תקציב שינוי אישור               
 ועד מקומי משאבי שדה: 2שינוי  /102אישור תקציב  .א

 ₪ 0,247,000תקציב הועד המקומי לפני השינוי : 
 ₪ 2,007,000תקציב הועד המקומי לאחר השינוי : 

 
 ועד מקומי רביבים: 2שינוי  102/אישור תקציב  .ב

 ₪ 0,062,222תקציב הועד המקומי לפני השינוי : 
 ₪ 0,222,222תקציב הועד המקומי לאחר השינוי : 

 
 :מדרשת בן גוריוןועד מקומי  2שינוי  /102אישור תקציב  .ג

 הוצא  0002-כלל את מערכת חינוך גיל רך שב) ₪ 6,025,722תקציב הועד המקומי לפני השינוי : 
 מתקציב הועד(                                                                                                                               

    ₪ 6,422,275תקציב הועד המקומי לאחר השינוי :        
 
 :טלליםועד מקומי  2שינוי  /102אישור תקציב  .ד

 ₪ 626,626י השינוי : תקציב הועד המקומי לפנ
 ₪ 624,026תקציב הועד המקומי לאחר השינוי : 

 שינוי תקציבים הנ"ל מאשרת פה אחד: מליאת המועצה החלטה 
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 קקל:-התחייבות כספית ל
לדרכים חקלאיות בפתחה בשיתוף משרד הביטחון  2004לשם דרכים חקלאיות בפתחת ניצנה קיימת הקצבה משנת 

ופג תוקפה ולכן קקל מבקשים לחדש את  ₪ 000,000צה נתנה התחייבות ע"ס קקל והמועצה. בזמנו המוע –
 ההתחייבות.

 : רזרבה לתקציבמקור מימון - ₪ 000,000קקל  התחייבות ע"ס -מבקשים לאשר ל
  מאשרת פה אחד: מליאת המועצה החלטה 

 
 
 

 הצהרה בדבר שליטה וניהול הפעילות העסקית מחוץ לארה"ב
 

של המועצה. מאחר והוא מחזיק גם באזרחות  6722ז ירדני מורשי חתימה בחשבון בנק סגן ראש המועצה  מר אר
אמריקאית אנו נדרשים ע"י הבנק להצהיר כי פעילות המועצה הינה מחוץ לארה"ב. החלטת זו של המליאה נדרשת 

 על מנת שהיועץ המשפטי של המועצה יאשר את התצהיר.
  מאשרת פה אחד: מליאת המועצה החלטה 

 
 
 
 בתי ספר צין ומשאבים-ינוי מורשי חתימה בחשבונות המועצהש
 

 בעקבות שינויי מנהלים בבתי הספר המליאה מתבקשת המליאה לאשר את השינויים הבאים:
 

 אזורית רמת הנגב ביה"ס משאבים מועצה

 מנהלת בית הספר - חן גולדמן

 גזבר המועצה - אליעזר בן סעיד

               יו"ר ועד ההורי   -מירב בוהדנה  

 אזורית רמת הנגב ביה"ס צין מועצה

 מנהל בית הספר - רועי ליפשיץ

 גזבר המועצה - אליעזר בן סעיד

  יו"ר ועד ההורים -נטע גלילי 

 
בתי הספר עוברים "לניהול  7102זאת מאחר ובשנת  7102יש לציין ששינויים אלה יהיו תקפים עד לסוף שנת 

 החינוך וכתוצאה מכך מורשי החתימה ישתנו.עצמי" על פי החלטת משרד 
 את מורשי החתימה הנ"ל. מאשרת פה אחד: מליאת המועצה החלטה 
 

 אישור מקדמה לוועד המקומי מדרשת בן גוריון  .6

עובד מעביד ולשלם  יסיהחליט הועד לסיים יחבעקבות משבר הסייעות במדרשת בן גוריון , 

ך גנים ע"י הועד המקומי יצר גירעון משמעותי בתקציב ניהול מערכת גיל ר. כחוקלסייעות פיצויים 

על פי בקשת ראש המועצה צוות הגזברות נפגש עם צוות  אש"ח. 700 -הועד המקומי בסכום שמעל ל

הועד על מנת לבחון את המצב הכספי תזרימי של הועד עד לסוף השנה וההשלכות לגבי תקציב הועד 

 .2002 -ב

שנים,  4אש"ח השנה בפריסה של  700מציע לתת לועד מקדמה של גזבר המועצה , לאחר בחינה זו, 

 4-זאת על מנת לאפשר לועד לתפקד כראוי. במידה שהשתתפות המועצה בתקציב הועד תקטן ב

 שנים הקרובות, נושא הפריסה יובא לדיון מחודש במליאה.

 מתן מקדמה לועד המקומי מדרשת בן גוריון מאשרת פה אחד מליאת המועצה  החלטה:
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 אישור נסיעות ראש המועצה  לחו"ל  ./

ראש המועצה מבקש את אישר המליאה לנסיעה לגרמניה  עם מישלחת ראשי מועצות מהדרום  

ובהשתתפות שר השיכון ונציג המשרד . הנסיע ממונת על ידי קרן מיראג' . כשובעיים לאחר מכן 

 הספר התיכון .  יוצא לארה"ב לכנס הקהילות היהודיות בארה"ב וכן גיוס תרומות לבית

 את נסיעות ראש המועצה לגרמניה וארה"ב מאשרת פה אחד מליאת המועצה    החלטה: .2

 

 
 

 דורון רןע
 

 המועצה ראש
 

 לויד אדוה:  מהרש

 

 לוט 

 מצגת תוכנית חומש 
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