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  12.4.10 מיום 20103/' פרוטוקול  ישיבת מליאה מס
  שהתקיימה במשרדיהמועצה האזורית רמת הנגב 

  
תומר , אריה וינד, מנחם אופיר, ראובן קופל, אק ביסמוט'ז, שמואל ריפמן   :משתתפים

, ערן ארז. אלי פרץ, יל'מוטי אברג, אודי זילברשטיין, גדעון פרידברג, פריאל
  צביה טוכטרמן, אלאסף פלמר, דוד פלמח,  לויאיציק, רותם ישראלי

  ,יצחק קאודרס, צבי אלמוג, רחל ביטון,  מוני מונין  :התנצלו
  איריס אפרת, הילה אקרמן, ערן דורון, רעיה וולקן, אליעזר בן סעיד   : נוכחים

  
  :נושאים לדיון

  

 ח ראש המועצה"דו .1
 )מוזמנת איריס אפרת( דיון בנושא תוכנית לפיתוח בר קיימא  .2
  .ח שימוש ברכבי מועצה"דו. 7.3.10 - מ2/2010אישור פרוטוקול מספר  .3

 ם"אשור תברי .4
 .מ"דיווח על הלואת בעלים מהמועצה לחברה מי רמת נגב בע .5
 )ערן רז ("שפת מדבר"פרוייקט  -הסכם יעוץ .6
 הודעה על  מינוי צביקה טוכטרמן כחבר מליאה במקום עוזי דלל .7
 .לפארק גולדהמועצה על הזרמת מים –הסכם נווה מדבר  .8
 הקצבת פיתוח לרתמים  .9

  
 :ח ראש המועצה"דו .1

ראש המועצה הודיע למליאה שהיה מעורב בתאונת דרכים בה הוא : תאונה  .א
התאונה . ונהגו יצאו עם מכות קלות בלבד אבל הרכב יצא מכלל שימוש

  .הרכב המעורב היה גנוב והנהג ברח מהמקום, קרתה ליד חברון
        על ,  חבר מליאה-פים בצערו של מרדכי מוניןראש המועצה והמליאה משתת  .ב

  .מות אימו      
   ראש המועצה מוסר למליאה שהתקשר לראש העיר פלונסק בפולין על מנת        .ג

          ושרים , ראש הצבא, להשתתף  בצער של העם הפולני במות נשיא פולין      
  .בהתרסקות המטוס      

    ת אלפי מבקרים שפקדו את רמת הנגב בחג ראש המועצה דיווח על עשרו  .ד
  !..כמויות האשפה היו אדירות. הפסח ועל תפוסה מלאה בכל אתרי האירוח       
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 )מוזמנת איריס אפרת( דיון בנושא תוכנית לפיתוח בר קיימא  .2
 ערן הציג את מטרת תוכנית אב לפיתוח בר קיימא שבשלב הראשון תעסוק במועצה              

מטרת הפגישה הנוכחית נועדה להציג את . כ תצא ליישובים"כארגון ורק אח
התוכנית מחד ולשמוע מנציגי היישובים לגבי ציפיותיהם ורצונם מהתהליך בדגש של 

  . הממשק מול המועצה וכחברי הועדות השונות
  :איריס אפרת מחברת אורבניקס 

להיות בקשר מקצועי , רתפקידי חברי המליאה בתהליך הוא להיות מייצגי הציבו*
לחברי המליאה יש תפקיד כנושאים . של התהליך ולקחת אחריות להפצת המידע

  . בתפקידים רשמיים בוועדות המועצה
תוצרים ממועצות אחרות בהם נעשו /נתנה דוגמאות לפרויקטים מוצלחים*

  התוכניות לדוגמא מיתוג ירוק של השטחים החקלאיים 
יבה שונה שבה יש לקיחת יותר אחריות כלפי מטרת התהליך היא להטמיע חש*  

  . מקום המגורים
  

שמוליק ציין כי הוא הולך בלב שלם לתהליך זה שאינו מעכב פיתוח אלא יוצר 
הזדמנויות חדשות לאיזונים וכן יסיע למועצה ללמוד את השפה של פיתוח בר קיימא 

  . שתשדרג את עבודת המועצה ותוביל לרמת מצוינות גבוהה יותר
  

  :אים שעלו מתוך סבב משתתפי המליאהנוש
  נושא של תעסוקה מקומית צריך לבוא לידי ביטוי בתוכנית  .א
חשש שהתוכנית תביא לעיכוב הפיתוח ויצירת יותר בירוקרטיה וחוסר יכולת   .ב

 .ל והבדואים"התוכנית להשפיע על שחקנים מרכזיים באזור כגון צה

 תיגרר אליו בגלל חשוב  שהמועצה תוביל את נושא הפיתוח בר קיימא ולא  .ג
 תהליכים עולמיים

יש צורך בקבלת יותר מידע למי שרוצה להיות חלק מהתהליך ולהבין אותו   .ד
 טוב יותר

  
 . יש לקיים סדנא משמעותית יותר לחברי המליאה בנושא פיתוח בר קיימא :סוכם          

 

 
 .ח שימוש ברכבי מועצה"דו. 7.3.10 - מ20102/אישור פרוטוקול מספר  .3

 :ח שימוש ברכבי המועצה"דו       .א
     מזכיר ,  במליאה הקודמתיצחק קאודרס, שאילתא של חבר המליאהבעקבות            
    המועצה הכין תשובה בכתב יחד עם טבלה מפורטת של הרכבים המוחזקים            
  .י עובדי המועצה עם נתונים כמותיים וכספיים"ע           
  .האם יש מגבלת קילומטרים למחזיקים ברכביםואל ש ערן ארז           

  :סיכום של ראש המועצה       .ב
    לא התבקשנו לבדוק , לאחר שהצגתי את החומר שהוכן כתשובה לשאילתה           

     לכן המועצה תמשיך לפעול ,  או להגיש נתונים נוספים למליאהספציפינושא             
  , קיימים כאשר המטרה שלנו היא כל הזמן להתייעל ולחסוךעל פי הנהלים ה            
    בין יחסי אימון  במועצה על פי אני רוצה להדגיש שאנו פועליםיחד עם זאת             
  .העובדים להנהלה            

  .י המליאה" פה אחד עאושר ראש המועצהסיכום 



��לשכת ראש המועצה                                                                               

                                                                                                                 il.org.rng@srifman:Email  �������������������������������������������������������

�                                                                                                    il.org.rng.www  ��

��

����������������������������������������������������������6553296-08: פקס, 6564152-08: טל�������������������������������������������85515חלוצה  . נ.ד�����

  
  
 :20102/אישור פרוטוקול        . ג

י שואל מדוע הוא לא קיבל תשובה לשאלתו בכתב יצחק לו, חבר המליאה
ראש המועצה יבדוק את  .לדירקטורים שנבחרו בחברה הכלכלית  בקשר 

       .המועצה וימסור תשובה במליאה הבאההנושא עם מזכיר 
יחד עם זאת הוא לא ממליץ לשנות את הרכב דירקטוריון החברה הכלכלית 

  .          במליאה הקודמת  שנבחר 
   .2/2010'  פה אחד פרוטוקול מליאה מסמאשרתיאת המועצה מל     

 
 ם"אשור תברי.א .4
 הערות סכום  מקור מימון סטטוס מטרה ' מס

   ח"בש       תבר

1184 

הקמת רוח 
 78,213 ₪ מפעל הפיס שינוי מדבר

ציוד וריהוט לכיתות 

 חדשות במוסדות חינוך

1341  

 ילדים מעון יום
 קרן כללית חדש ברתמים

 ₪
2,500,000   

            
  .ל"רים הנ"פה אחד התב מאשרתמליאת המועצה 

  
  

  :רים לועדים המקומיים" אישור תב.ב           

מספר 

ר "תב

 ח "בשכ "סה פרוייקטים  בועד

   עבודות פיתוח בקדש  

 180,000 ₪ שיפוץ והצטיידות מוסדות ציבור 1

 355,000 ₪ תכנון וביצוע כיכר מרכזית 2

 ₪56,000  שיפוץ בריכת שחייה ותאורה 3

   עבודות פיתוח בכמהין  

 100,000 ₪ פיתוח כמהין 1

   עבודות פיתוח בטללים  

 ₪250,000  פיתוח נוי וחצר 1

 ₪50,000  מתקני פעוטות 2

 ₪100,000  תכנון תשתיות ישוב ישן 3

   עבודות פיתוח בשדה בוקר  

 160,000 ₪ פיתוח נוי וחצר 1

 260,000 ₪ מדרכות וכביש עוקף פנימי 2

 100,000 ₪ חינוך כולל ציוד-שיפוץ מבני ציבור 3

 ₪40,000  מחסומי בטיחות 4

   עבודות פיתוח במדרשה ועד  

 ₪190,000  עבודות תכנון 10

 ₪630,000  תכנון וביצוע כביש השבלולים 11

   עבודות פיתוח במרחב עם  

 ₪230,000  הצטיידות , הרחבת מועדון 1

 ₪30,000  הסדרת רשת חשמל 2



��לשכת ראש המועצה                                                                               

                                                                                                                 il.org.rng@srifman:Email  �������������������������������������������������������

�                                                                                                    il.org.rng.www  ��

��

����������������������������������������������������������6553296-08: פקס, 6564152-08: טל�������������������������������������������85515חלוצה  . נ.ד�����

  
 ₪70,000  פיתוח נוי וחצר 3

 ₪120,000  עירוב 4

   עבודות פיתוח במשאבי שדה  

₪   ח" י10פיתוח שכונה חדשה  1 200,000 

  ₪200,000      שיפוץ גן הדס 2

  ₪260,000      פיתוח נוי 3

  ₪90,000   ציוד לזוגון 4

  ₪100,000  וןתשלום אחר-סיב אופטי 5

   עבודות פיתוח ברביבים  

 370,000 ₪ שיקום תשתיות 2

 70,000 ₪ ציוד נוי 3

   עבודות פיתוח ברתמים  

 188,000 ₪ שיפוץ  מבני ציבור 1

1 

 9 סעיף -תוספת לשיפוץ מבני ציבור

  62,000 ₪         להלן

  45,000 ₪        להלן9 סעיף -שדרוג מערכת מים  2

  64,000 ₪     להלן9 סעיף -היקפים וחפיר גדר  3

 25,000 ₪        להלן9  סעיף -פיתוח גינון  4

  
 בספרי הועדים רשמיםל הנ"רים הנ" פה אחד את התבמאשרתמליאת המועצה 

  .ל"המקומיים לפי הפירוט הנ
  

 .מ"דיווח על הלוואת בעלים מהמועצה לחברה מי רמת נגב בע .5
, מ" ההלוואה שבין המועצה לבין מי רמת נגב בעגזבר המועצה נתן הסבר על חוזה

בעקבות פנייתנו . 14 סעיף 29/11/2009 מיום 12/2009זאת בהתאם להחלטת מליאה 
ב תשובת ראש ענף תאגידים עירוניים "רצ, למשרד הפנים לאישור מתן ההלואה

במשרד הפנים בו הוא כותב לנו שלא נדרש אישור שר הפנים לשם מתן הלוואת 
  .מ"מועצה למי רמת נגב בעבעלים מה

  .מ "אי לכך המועצה מעבירה את הלוואת הבעלים לחברה מי רמת נגב בע
  .  פה אחד את חוזה הלוואת הבעלים המצורף בזהמאשרתמליאת המועצה 

ראש המועצה מבקש לצרף לתיקי המליאה את כרטסת הנהלת החשבונות המפרטת 
 .את ההוצאות ששולמו עד היום מתוך ההלוואה

  לפיתוח פרוייקט שפת מדבר יעוץהסכם .6
   2009לשנת הפנים ראש המועצה הסביר למליאה שהמועצה קיבלה מענק שר      

  ".שפת מדבר"היעוד של מענק זה הוא עבור קידום פרוייקט .  ₪ 300,000בסך 
  .ערן רז על הסכם לקידום הפרוייקטהיועץ לשם כך המועצה תחתום עם 

  .חתימת החוזה  מול ערן רז פה אחד על מאשרתמליאת המועצה 
 

 הודעה על  מינוי צביקה טוכטרמן כחבר מליאה במקום עוזי דלל .7
נמסרה הודעה למליאה על מינויו של צביקה טוכטרמן כנציג טללים במליאה במקום 

  ! בהצלחה לצביקה.עוזי דלל שהתפטר
  .לרבות חברותו בהנהלה, צביקה טוכטרמן ימלא  תפקידיו של עוזי דלל  

 את מינויו של צביקה לחברות בהנהלה מאשרת פה אחדמועצה מליאת ה  
  .ובועדות  במועצה
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 .מועצה על הזרמת מים לפארק גולדה–הסכם נווה מדבר  .8
ראש המועצה מסביר לחברי המליאה שזה מספר שנים מוזרמים המים המליחים 

מים אלה באים , מנווה מדבר לאגם בפארק גולדה, לאחר השימוש בהם במרחצאות
 מים שהמועצה הייתה מזרימה  לאגם על מנת שלא יירד מתחת למפלס במקום

מסויים כמו כן חלק מהמים של האגם מושאבים ומשמשים להשקעה של שטח 
  .הפארק

י "המועצה בקשה לסדיר את הנושא ע, לאחר פניית נווה מדבר לשלם עבור המים
  . ולא לפני כן1/1/2009 -והתשלום יחול מ) ב"רצ(חתימה על הסכם 

  
  .ל"ברוב קולות את ההסכם הנ מאשרתמליאת המועצה 

    . ל לא השתתף בהצבעה בשל ניגוד עינינים מאחר והוא עובד בנווה מדבר'מוטי אברג
  
  
  

 
 ח "ש 000,200   -רתמיםפיתוח לתוספת  .9

תקציב פיתוח  ₪ 200,000ראש המועצה מביא לאישור המליאה להקציב עוד 
בזה של עוזי חבשוש ועל סמך מכתבו של זאת על סמך בקשתו המצורפת , לרתמים

 מנהל מרחב דרום של החטיבה להתיישבות על השתתפותם בסך של –חנוך אלמסי 
  .בפרויקטים אלה ₪ 734,000

  . 200,000₪ -ב" עבודות פיתוח ברתמים " 1332ר "תבעקב כך המועצה תגדיל את 
  .קרן כללית לפיתוח : מקור תקציבי           

   
בהשתתפות של החטיבה ) 1320ר "תב(י המועצה "ור סל המבוצע עלהוציא מגרש כד

רים לעיל "ראה אישור תב(י היישוב "כל יתר הפרויקטים מבוצעים ע, להתיישבות
והשתתפותה של החטיבה להתיישבות מועברת ישירות ליישוב ללא תיווך )  4סעיף 

  .המועצה
  

  .1332ר " והגדלת תב 200,000₪השתתפותה בסך  מאשרתמליאת המועצה   
  
 

 
  

  שמואל ריפמן                             
  ראש המועצה                  

 
                 אליעזר בנסעיד: רשם


