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פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  1/2010מיו 07.02.10
משתתפי :שמואל ריפמ ,אלאס פלמר ,ז'אק ביסמוט ,ראוב קופל ,ער ארז ,מנח אופיר,
אריה וינד ,רות ישראלי ,יצחק קאודרס ,תומר פריאל ,גדעו פרידברג ,אודי זילברשטיי ,מוטי
אברג'יל ,איציק לוי ,אלי פר ,מוני מוני ,דוד פלמח ,רחל ביטו.
נוכחי :שאול לוי ,אליעזר ב סעיד
התנצלו :צבי אלמוג ,עוזי דלל
נושאי לדיו
 .1דו"ח ראש המועצה
 .2אישור פרוטוקול מליאה  13/2009מיו . 27.12.09
 .3אישור תב"רי
 .4אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס'  5מ)17.1.10
 .5אישור תקציב של  3ועדי מקומיי לשנת 2010
 .6העברת קרנות ייעודיות לעמותה למע התושב
 .7ערבות המועצה לחכ"ל  /מו"פ בגי מסגרת אשראי
 .8שינוי חוזה בי אקסודוס נורד לבי המועצה
 .9אישור מו"מ ע מצפה רמו
 .10אישור ועד מקומי רתמי
 .11אישור בקשות לסיוע למשפחות מקר אריאל יערי
 .12אישור נסיעת ראש המועצה לארה"ב
 .13אישור השתתפות המועצה ברכישת רכב שטח למכינה הקד צבאית
 .14הוצאות ישירות בגי השיטפונות
 .1דו"ח ראש המועצה
אירועי השטפונות
ראש המועצה סקר בקצרה את פעילות המועצה בעקבות ניתוק ישובי פיתחת ניצנה בעת
השיטפונות.
המועצה מקיימת דיוני ומפיקה לקחי .המועצה תערו -ריענו ותירגול של כל הגורמי
בנושאי מצבי חירו בעתיד הקרוב.
חברי המליאה הביעו הערכת לדר -ניהול המשבר ע"י עובדי המועצה.
דו"ח מסיור ראש המועצה בוייטנא
בעקבות הסיור של מוסקובי ושמוליק התקבל אישור להגעת של  120סטודנטי
מוייטנא לתקופה של  5שני ללימודי ועבודה בישובי רמת הנגב .הוסכ להגדיל
המספר ל) 200משתלמי בעתיד .התקיימו פגישות וסיורי במרכזי חקלאות בוייטנא
ודיוני ע דרגי בכירי בממשל הוייטנאמי .כמו כ נחת הסכ לשיתו פעולה חקלאי
ע פרובינציה הייפו בויטנא.
 .2אישור פרוטוקול מליאה  13/2009מיו . 27.12.09
מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול המליאה מיו .27.12.09
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 .3אישור תב"רי
אליעזר ב סעיד ,גזבר המועצה ,הציג התב"רי שלהל:
מטרה

מס'

סטטוס

מקור מימון

תבר

סכום

הערות

בש"ח

1184

רוח מדבר

שינוי

1342

חדש

1324

₪ 1,000,000

התחייבות ישנה של
המשנה לראש
הממשלה הוסבה דרך
משרד הפנים )אחראי
עוזי(

הקמת מתקני ספורט לשנת 2009
הנחת קו ביוב מרחב עם -אגן שדה
בוקר

משרד הפנים
משרד התרבות
והספורט

₪100,000

חדש

קרן כללי

₪3,000,000

רצ"ב מכתבו של ראש
המועצה

1273

העתקת מרכיבי ביטחון בניצני סיני

שינוי

משרד הביטחון

₪ 130,000

מיועד לדרך אספלט

1344

גידור חוות בודדים ערן רז

חדש

משרד החקלאות

₪70,000

משרד הביטחון

₪45,486

1345

תכנון פרוייקט "שפת מדבר"

חדש

משרד הפנים

₪300,000

1184

רוח מדבר-גדר+שער

שינוי

משרד הביטחון

₪284,192

התקבל כמענק שר
בדצמבר . 09מיועד
להסכם עם הייזם
לקידום הפרוייקט

הערת גזבר המועצה:
בהתא לנהלי של משרד הפני ,תב"רי אלה ישלחו לאישור משרד הפני רק כאשר
נבצע שינוי התב"ר השנתי בחודש אפריל  2010ויכלול את כל התב"רי שאושרו ויאושרו
עד למועד השינוי .בשלב זה התב"רי ,לאחר אישור המליאה ,נפתחי בספרי המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת התב"רי הנ"ל.
 .4אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס'  5מ'17.1.10
אליעזר ב סעיד ,גזבר המועצה ,הציג את פרוטוקול ועדת ההשקעות מיו .17.1.10
מליאת המועצה רושמת לפניה את הדו"ח.
 .5אישור תקציבי הוועדי המקומיי :באר מלכה ,מרחב ע ,כפר
רתמי.
גזבר המועצה הציג את התקציבי ל) 2010של הישובי באר מלכה ,מרחב ע ורתמי.
. 181,000
תקציב ועד מקומי באר מילכה:
. 150,000
מתו -זה השתתפות המועצה בתקציב:
. 460,000
תקציב ועד מקומי מרחב ע:
. 250,000
מתו -זה השתתפות המועצה בתקציב:
. 50,000
 +עבור ניהול עצמי של גני ילדי
. 625,400
תקציב ועד מקומי רתמי:
. 370,000
מתו -זה השתתפות המועצה בתקציב:
החלטה :התקיימה הצבעה ותקציבי הוועדי אושרו פה אחד.
 .6העברת קרנות ייעודיות לעמותה למע התושב
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גזבר המועצה ,הביא לאישור המליאה העברת הניהול וההפעלה של הקרנות למע
הקהילה והתושב הקיימות במועצה לעמותה למע התושב והקהילה ברמת הנגב )ע"ר(.
 .1לאחר הקמת העמותה העירונית הנ"ל ,המועצה מעונינת להעביר את כל הפעולות שנעשו
במסגרת המועצה לעמותה החדשה.
 .2בשני האחרונות הוקמו במועצה קרנות שונות לתמיכה בתחומי הבאי:
א .קר מילגות למצוייני יתרה ב) . 89,440 31/12/09
. 112,000
ב .קר גרדנשוור
. 93,527
ג .קר בנט קליימ לסטודנטי
. 32,964
ד .קר לעידוד היצירה
. 15,000
ה .קר מילגות לתלמידי מועצה בסביבתי
. 53,983
ו .קר אוריאל יערי להצלת חיי
 .3כל קר מנוהלת כאמור בתו -תקציב המועצה ,כל אחת בסעי ניפרד והתנהלות נפרדת.
 .4לכל קר נוהל למת תמיכות והנהלה פעילה אשר מחליטה על הענקת התמיכות על פי הנוהל
של הקר .הנהלה זו הינה הנהלה ציבורית שאושרה ע"י מליאת המועצה.
 .5מאחר והמועצה הקימה את העמותה למע התושב והקהילה במטרה שהעמותה תמלא בי
היתר ג תפקיד של כל הקרנות הנ"ל  ,מוצע להעביר את כל הקרנות הנ"ל לעמותה שתנהל
את הקרנות השונות.
 .6דירקטוריו העמותה יחליט א לאמ את הנהלי של כל קר וקר ולתת תוק להמש-
פעילות של הועדות הציבוריות .
 .7לאחר אישור מליאה על הסעיפי הנ"ל ,המועצה תעביר לחשבו הבנק של העמותה את יתרת
הכספי בקרנות הנ"ל.
מליאת המועצה מאשרת ברוב של  14ונמנע אחד העברת הקרנות הציבוריות הנ"ל
לעמותה למע התושב והקהילה.
 .7ערבות המועצה לחכ"ל  /מו"פ בגי מסגרת אשראי
גזבר המועצה מבקש לקבל אישור המליאה לחידוש הערבות
שניתנה לחכ"ל\מו"פ בגי מסגרת אשראי בבנק הפועלי) סני  631חשבו בנק מספר 533307
בס.. 300,000 -
מליאת המועצה מאשרת פה אחד לתת ערבות לחכ"ל על פי הפרטי הנ"ל.
 .8שינוי חוזה בי אקסודוס נורד לבי המועצה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד שינוי ההסכ בי המועצה לבי אקסודוס נורד לגבי
הקצאת סכו של  480,000למימו בניית תשתיות ציבוריות בישוב באר מלכה על פי
ההצעה המצורפת בזה והמהווה חלק בלתי ניפרד מפרוטוקול זה.
 .9אישור מו"מ ע מצפה רמו
ראש המועצה הביא לדיו במליאה טיוטת הסכ להעברת  2.5מיליו  .למועצה
המקומית מצפה רמו ,בעקבות פניית הממונה על המחוז מר אבי הלר.
התקיי דיו במליאה ובסופו נערכה הצבעה.
טיוטת ההסכ בי מועצה אזורית רמת הנגב ומועצה מקומית מצפה רמו
אושרה בהצבעה 13 :בעד 2 ,מתנגדי וללא נמנעי.
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 .10אישור חברי ועד מקומי כפר רתמי
מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינויי של החברי להל כחברי הוועד המקומי בכפר
רתמי:
 .1עמית מלכה
 .2נתנאל כה
 .3חנ מגל
 .4תמר גרי
 .5יוני ב שמואל
ברכות לוועד החדש בכפר רתמי!
 .11בקשה לסיוע למשפחות נזקקות מקר אריאל יערי
שאול לוי ,מזכיר המועצה ,הביא לאישור המליאה החלטת הוועד הציבורי לסיוע
למשפחות נזקקות מקר אוריאל יערי להצלת חיי.
מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטת הוועד הציבורי של קר אוריאל יערי להצלת
חיי.
 .12אישור נסיעת ראש המועצה לארה"ב
ראש המועצה מבקש אישור המליאה לנסיעתו ללאס וגאס בי התאריכי .14)16/2
מטרת הנסיעה :גיוס תרומה בס -חצי מיליו דולר לקרנות ציבוריות בעמותה למע
התושב והקהילה.
מליאת המועצה מאשרת פה אחד )בהימנעות ראש המועצה( הנסיעה לארה"ב של שמואל
ריפמ.
 .13אישור השתתפות המועצה ברכישת רכב שטח למכינה הקד
צבאית
ראש המועצה הביא לאישור המליאה בקשה להשתתפות המועצה ברכישת רכב שטח
למכינה הקד צבאית בסכו של  .. 50,000מקורות נוספי . 45,000 :תרומה50,000 ,
 .מתאגיד מדרשת ב גוריו.
מליאת המועצה מאשרת פה אחד השתתפות המועצה ברכישת רכב שטח למכינה הקד
צבאית.
מקור תקציבי :רזרבה לתקציב .2010
חבר המליאה איציק לוי ביקש הבהרות לגבי מעורבות החברתית והקהילתית של
תלמידי המכינה בקהילת רמת הנגב .שמואל ריפמ ודוד פלמח ,חבר בהנהלת המכינה,
נתנו סקירה קצרה לגבי פעילות החניכי ולהערכת נית להגביר שיתו הפעולה.
 .14הוצאות ישירות בגי השיטפונות
ראש המועצה הציג בפני המליאה הוצאות ישירות שנגרמו למועצה בגי השיטפונות
בפתחת ניצנה בס.. 170,000 -
מליאת המועצה מאשרת פה אחד העברת  . 180,000מהרזרבה לתקציב  2010לכיסוי
ההוצאות הנ"ל.
רש :שאול לוי

שמואל ריפמ
ראש המועצה

