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   שנערכה במשרדי המועצה6.4.08 מיו� 20083/פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 

  
, יצחק קאודרס, צבי ב	 דרור', גדעו	 פ, דוד פלמח, יל'מוטי אברג, עוזי דלל, שמואל ריפמ	  : משתתפי�

, איריס טוביה, ראוב	 קופל, אק ביסמוט'ז, ח	 גולדמ	, איציק לוי, ער	 ארז, חגי רזניק
  .יטו	רחל ב, אריה וינד

  .אלה כה	, ארז אית	  : התנצלו
  .שאול לוי, אליעזר ב	 סעיד, ענת לב ר	, מוטי זנה, אלי לופו, זיוה שביט  : נוכחי�

  
  :סדר היו�

  ח ראש המועצה"דו .1

 2/2008'  אישור פרוטוקול מליאה מס .2

 2/2008' אישור פרוטוקול הנהלה מס .3

 רי�"אישור תב .4

 אישור תקציב מיוחד לאיסו' גמלי� משוטטי� .5

 "משחק עסקי�"יכו� סדנת ס .6

 .אישור הסכמי התקשרות לשעת חירו� ע� הישובי� .7

 2007 שנת 4אישור רבעו	  .8

  2008 +אישור תקציבי הועדי� המקומיי� ל .9
  

  ח ראש המועצה"דו .1

 עוזר שר הבטחו	 יגיע למועצה בשבוע הבא ויתקיי� דיו	 לגבי –תקציבי מרכיבי ביטחו	  +
  .צרכי הבטחו	 בישובי�

ס משאבי� "בי. ח במוסדות החינו-" המועצה שותפה לתרגיל מל–י ח ארצ"תרגיל מל +
 .פ הנחיות מטה מלח"יפונה פיזית מהתלמידי� ע

  

 .24.2.08 מיו� 20082/' אישור פרוטוקול מליאה מס .2
  .2/2008'  פרוטוקול מסמאשרתמליאת המועצה 

  
  .3.3.08 מיו� 20082/' אישור פרוטוקול הנהלת המועצה מס .3

מסוכ� על חברי המליאה כי .  עידכו	 בנושא משרד הביטחו	– 6' סעי' מסהערת ראש המועצה ל
ל משרד הפני� בנושא העברת כספי "בהמש- לדיוני� המתקיימי� בי	 ראש המועצה לבי	 מנכ

תוגש הצעה לדיו	 ואישור המליאה טר� העברת עמדת המועצה למשרד , ארנונה למצפה רמו	
  .הפני�

  .3.3.08 מיו� 2/2008הלה  פרוטוקול הנמאשרתמליאה המועצה 
  

  רי�"אישור תב .4
  :רי� להל	" הציג התב–שמואל ריפמ	 

 סכום  מקור מימון סטטוס מטרה ' מס

 ח"בש       תבר

400,000 ₪ משרד הבטחון חדש גדר בטחון בבאר מילכה   1239

56,715 ₪ משרד הבטחון   גדר בטחון בבאר מילכה   1239

23,451 ₪ בטחוןמשרד ה   שער בבאר מילכה 1239

198,913 ₪ חטיבה להתיישבות   גדר בטחון בבאר מילכה   1239

500,000 ₪ משרד החקלאות שינוי )מרכז לחקלאות מדברית(מבנה חוקרים   1161

500,000 ₪ החברה הממשלתית לתיירות   ל"כנ 1161

500,000 ₪ משרד הפנים שינוי רוח מדבר 1184

1,000,000 ₪ משרד הפנים חדש "איילים"ם פרוייקט כפרי סטודנטי 1240

 שינוי 10תכנון כביש  1179

המשרד לפיתוח הנגב דרך 
1,000,000 ₪ משרד התחבורה
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1,300,000 ₪ קרן כללית שינוי שיפוץ מקלטים בישובים 1244

          

186,000 ₪ 1235ר "העברה מתב שינוי שיפוץ מגרש ספורט במחנה טלי 1208

100,000 ₪ 1235ר "העברה מתב חדש מעקות בטיחות לכביש הגישה למחנה 1246

300,000 ₪ 1235ר "העברה מתב חדש קמפיין אינטרנט 1241

400,000 ₪ 1235ר "העברה מתב חדש לפיתוח נוי ₪  200,000עבודות פיתוח באשלים כולל  1242

450,000 ₪ 1235ר "העברה מתב חדש עבודות פיתוח בניצני סיני 1243

230,000 ₪ 1235ר "העברה מתב חדש עבודות פיתוח במרחב עם 1245

200,000 ₪ 1235ר "העברה מתב שינוי פיתוח נוי בכמהין 1227

1,866,000 ₪    1235ר "העברה מתבכ "סה  

     

 120,000 ₪   העברה מקרן כללית לקרן מתקנים סך של  

  
  :רי�"שמואל ריפמ	 התייחס למספר תב

זו השתתפות חלקית בקמפיי	 אינטרנט משות' )  /300,000( קמפיי	 אינטרנט – 1241ר "תב
  .שמטרתו להגביר ההכנסות מתיירות בתחו� המועצה, "נווה מדבר"למועצה ול

 מוטי זנה הסביר את פרוייקט שיפו1 המקלטי� בכל – שיפו1 מקלטי� בישובי� – 1244ר "תב
  .הישובי� במטרה להכשיר� ליעוד�

  .ל"רי� הנ" התבמאשרת המועצה מליאת
  

  .2007+ אשר אושרו ב, רי�"הביא בפני חברי המליאה רשימת התב, גזבר המועצה, אליעזר ב	 סעיד
  .ר פיתוח שכונות באשלי� יש גרעו	 משמעותי" מבקש להעיר כי בתב– איציק לוי

  

  אישור תקציב מיוחד לאיסו% גמלי� משוטטי� .5
המועצה תשתת' , תופעת הגמלי� המשוטטי� בכבישי הנגבבעקבות כוונת המשטרה לפעול למיגור 

הרשות , משרד התחבורה. להובלה ואחזקת הגמלי� בקרנטינה / 22,500בעלויות צפויות של 
  .לאותה מטרה / 20,000יעמידו תקציב מקביל של , לבטיחות בדרכי�
  .למיגור תופעת הגמלי� המשוטטי� / 22,500 תקציב של מאשרתמליאת המועצה 

  .2008רזרבה לתקציב :  תקציבימקור
  

  "משחק עסקי�"סיכו� סדנת  .6
כחלק מתהלי- לשיפור וחיזוק " הנוער במרכז הענייני�"חגי רזניק הציג את הפרוייקט ששמו 

אנשי חינו- אשר עסקו , מדריכי�, מורי�, לתהלי- היו שותפי� תלמידי�. מערכות החינו- במועצה
  ").משחק עסקי�("ו	 במכלול רחב של נושאי החינו- בקבוצות די

  :דיו	
להערכת .  העיר כי לטעמו בחזו	 החינוכי חסרה ההתייחסות לנושא הציונות– שמואל ריפמ	

שמוליק חשוב היה לבחור בגור� בעל שיעור קומה ויכולת לעמוד בראש המליאה החינוכית ולא 
נו- בעלי ניסיו	 חשוב כי במליאה החינוכית ישתתפו אנשי חי, לדבריו. להטיל זאת על ראש המועצה

  .ר להנהלה הפעילה"שמוליק פנה לוועדת ההיגוי למנות בהקד� יו. אשר יתרמו למליאה החינוכית
  ).ר ההנהלה החינוכית"בינתיי� שמואל ריפמ	 ישמש כיו(

פ ההצעה וכ	 " מעיר כי יש להגדיר מראש תחו� הסמכויות של הגופי� החינוכיי� ע– איציק לוי
  .גופי� אלהמה האחריות התקציבית של 

 מרגישה שותפות מלאה לתהלי- שהתקיי� עד כה בעניי	 החזו	 ודרכי הפעולה ולאו – ח	 גולדמ	
: הקול החזק שנשמע בתהלי- היה היעדר שותפות במגוו	 תחומי החינו-. דווקא בענייני התקציב
 כי בחודשי� ח	 מציינת. 'בי	 מדריכי נוער ופעילי חינו- וכד, בי	 בתי הספר, פורמלי ובלתי פורמלי

הקול שצרי- לצאת . האחרוני� לא היתה שותפות ונוכחות מלאה של כל נציגי הישובי� בתהלי-
מהדיו	 כא	 במליאה הוא המחוייבות לשותפות פעילה ואמיתית של הישובי� ומוסדות החינו- 

  .הפורמלי והבלתי פורמלי
הרלוונטיי� למליאה " ינו-הח" מבר- על התהלי- אבל חשוב להגדיר מה ה� נושאי – צבי ב	 דרור
  .החינוכית
מציע לקיי� מסגרות מצומצמות .  חושש מסרבול עקב ריבוי מסגרות בתהלי- המוצע– דוד פלמח

  . פעמי� בשנה2+3יותר אשר יניעו את התהלי- לצד מליאה חינוכית שתתכנס 
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 לאחר . הנושא שמובא כא	 לאישור הוא הקמת מליאה חינוכית והנהלה חינוכית– שמואל ריפמ	

  .מכ	 הגו' הנבחר יקבע את סדר היו� ונהלי העבודה
  :החלטה

 על הקמתה של מליאה ומחליטה מליאת המועצה מברכת את השותפי� להקמת מליאה חינוכית
  .חינוכית

  

  אישור הסכמי התקשרות לשעת חירו� ע� הישובי� .7
הסבירה )  חללי�,סעד, פינוי(ח "הממונה על פס, מנהלת מחלקת השירותי� החברתיי�, ענת לב ר	

. כי מדרשת ב	 גוריו	 ואורח	 משאבי� נקבעו כמתקני� ארציי� לקליטת מפוני� בשעת חירו�
 הישובי� נדרשי� בשעת חירו� לפנות אות� מיושביה� לצור- –ל "לצור- הפעלת המתקני� הנ(

  ).קליטת המפוני�
ק	 לבי	 מנהלת מליאת המועצה נדרשת לאשר ההסכמי� להפעלת מתקני הקליטה בי	 מנהלי המת

  .ח"מל
 חתימת המועצה כל הסכמי ההתקשרות לשעת חרו� מאשרת פה אחדמליאת המועצה : החלטה

  .בכפו' לחוות דעת של היוע1 המשפטי
  

  :2007 שנת 4אישור רבעו	  .8
  . את הרבעו	מאשרתמליאת המועצה 

  
  

  2008 +אישור תקציבי הועדי� המקומיי� ל .10
  

 ישוב

' השת
המועצה  

בתקציב הועד 

 שירות דמי
מהאגודה 
והכנסות 
 אחרות

חינוך 
 שונות מ"שכל

מרכיבי 
ביטחון 
מפיקוד 
-העורף לפי
2007 

כ "סה
תקציב 
הועד 
  המקומי

45,4401,029,000     833,000150,560 רביבים

11,1731,643,000     785,000846,827 משאבי שדה

41,064137,064     96,0000 רתמים

01,081,692     824,000257,692 ג"מדרשה ב

11,600761,040     151,000598,440 טללים

28,123118,123     90,0000 מרחב עם

14,000513,400 8,400 85,000  406,0000 שדה בוקר

050,000     50,0000 גרעין רתמים

             :י המועצה בסיפרי המועצה"תקציב הועד מנוהל ע

31,529141,529     110,0000 כמהין

24,697324,697     300,0000 אשלים

43,912203,912     160,0000 קדש ברנע

1555155,551     40,0000 עזוז

2469764,697     40,0000 באר מילכה

350,000        350,000 מחנה טלי

4010490,104      50,000 ניצנה
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       ח"רו-בחירת ועדות ביקורת ו

        

 רביבים

 זיו BDOרוח / קרולין סלומון,רננה יסעור, לריסה שוורצמן
     האפט

    זיו האפטBDOרוח / חג זכאי, אהרון צמח, אלברטו גולדמן משאבי שדה

 רתמים

 זיו BDOרוח / קרולין סלומון,רננה יסעור, לריסה שוורצמן
     האפט

         )מתחת לקו(לא חייב  עזוז

         )מתחת לקו(לא חייב  קדש ברנע

         )מתחת לקו(לא חייב  אשלים

   'ושות, אבגי, גובי, עובד       טללים

         )מתחת לקו(לא חייב  כמהין

             מרחב עם

   ' ושותבועז ארדה/אילן שוהם, שלום בוכינדר, בועז ספיר שדה בוקר

       ג"מדרשה ב

מידד הלוי 
     ושות

        

  
  .2008 את תקציבי הועדי� לשנת מאשרתמליאת המועצה 

 

 

 

 

 

 
              ++++ +++++ +++++++  

     שמואל ריפמ	                                                        
  ראש המועצה 

  
  
  
  

  שאול לוי: רש�
  
  

  


