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פרוטוקול מליאה מס'  ,/3102/מיום  ,0/3043102/שהתקיימה בבניין המועצה האזורית
משתתפים :

שמואל ריפמן ,מזל לייבל ,צביקה טוכטרמן ,שושנה זילברבוש ,מיכל וולוקיטה ,רם מוסלי,
אביטל בן שלום ,מרדכי מונין ,דוד פלמ"ח ,איתן פאר ,ארז ירדני ,גיל פלורמן ,ענן שיאון ,אלי
לופו ,ערן ארז.

נוכחים :

אליעזר בן סעיד ,חגי רזניק.

התנצלו :

רחל ביטון ,ניצה צפריר כהן ,זהבה סיגל ,צבי אלמוג ,אלאסף פלמר ,תומר פריאל.

סדר יום:
 .5דו"ח ראש המועצה.
 .5אישור פרוטוקול מליאה מספר  535853מיום 3.3.5853
 .3אישור תב"ר
 .4הגדלת תקציב הועד המקומי לקיבוץ שדה בוקר לפיתוח תשתיות ביישוב.
 .8השתתפות המועצה השיפוץ הבריכה במדרשת שדה בוקר.
 .1אישור עו"ד מיימוני שלוש ושות' כיועצים כיועצים המשפטיים של המועצה.
 .7הסדרת הועדה לאיכות הסביבה.
 .5ניהול תביעת דיבה כנגד העיתון "שבע".
 .5אישור סכום לחגיגות שנת השבעים לקיבוץ רביבים.
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 .5דו"ח ראש המועצה:
 ראש המועצה עדכן בתיירות הפנים הענפה ששהתה ברמת הנגב במהלך חג הפסח וחול המועד.לרבות ההתארגנות המועצה בנושאים של הכוונה תיירותית ,מוקד מידע ,פינוי אשפה ושירותים
נלווים .דווח על חג מוצלח ,מלא במבקרים והערכות נכונה לקראתו.
 הוצגה התמודדות עם נחילי הארבה שחדרו לאזור ותואר שיתוף הפעולה עם משרד החקלאותוגורמים קשורים .מתקיים עדיין טיפול בספיחי הנגע.
 ראש המועצה הציג את המאבק שיזם יחד עם ראש עריית דימונה ויחד עם ראשי הרשויות בדרוםבנושא הצעות לביטול הקלות המס לתושבי הנגב .הובהר כי הכוונה להיאבק באפשרות זו בכל
האמצעים העומדים לרשות ראשי הרשויות.
 נמסר לחברי המליאה על סיור לימודי שאליו יוזמנו ,שיתקיים במהלך חודש יוני באזור הגליל,הסיור יקיף מרכיבים לימודיים והתנסות מהנעשה במועצות אחרות .תאריכים עדכניים ולוז מפורט
יועבר בהמשך.
 .5אישור פרוטוקול מליאה מס'  ,13102/מיום : /3/3102/
התקיימה הצבעה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול מליאה מס'  ,535853מיום
3.3.5853
 .3פתיחת תב"ר חדש:
מספר תב"ר 5854
רענון רכב ביטחון לסייר המועצה
שם התב"ר
סכום התב"ר ₪ 547,888
מקורות מימון של התב"ר:
₪ 47,888
א .משרד הביטחון
( ₪ 588,888מתוך סכום זה החזר מהביטוח )₪ 78,888
ב .מועצה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"ר.
 .4הגדלת תקציב הועד המקומי של קיבוץ שדה בוקר:
הוצע להגדיל את השתתפות המועצה בתקציב הועד המקומי של קיבוץ שדה בוקר לשנת 5853
ב  . ₪ 5,588,888תוספת זו תשמש את הועד המקומי לביצוע עבודות תשתית ביישוב זאת במסגרת
הגדלה דמוגרפית.
התקיימה הצבעה.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד הגדלת תקציב הועד המקומי של קיבוץ שדה בוקר
בסכום של  ₪ 5,588,888מקור התקציב קרן לעבודות פיתוח.
הועד המקומי יגיש למועצה עדכון התקציב לשנת 3102/
 .8השתתפות המועצה בשיפוץ בריכת השחייה במדרשת שדה בוקר
תאגיד מדרשת שדה בוקר פנה למועצה להשתתף בשיפוץ הבריכה ,זאת על מנת לפתוח את הבריכה
בקיץ הקרוב לרווחת התושבים ויתר המשתמשים .על מנת לאפשר פתיחת הבריכה התאגיד ביצוע
חייב לבצע שיפוץ המלתחות .התאגיד מבקש מהמועצה להשתתף ב 588 -אש"ח לשיפוץ זה.
על פי ההבנות בין המועצה לתאגיד בכל מתווה יש לפעול להגדלת שעות הפתיחה.
התקיימה הצבעה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד כי המועצה תשתתף בסכום של  588אש"ח לביצוע
השיפוץ על ידי התאגיד .ההקצבה תועבר לתאגיד על סמך דרישת תשלום וצילום חשבון הקבלן.
מקור תקציבי הכללית רזרבה לתקציב .5853
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 .1אישור משרד עו"ד איתן מימוני כיועץ המשפטי של המועצה
כפי שכבר נמסר עו"ד שמואל קדם יצא לגימלאות .מוצע למנות במקום עו"ד קדם את עו"ד איתן
מימוני ומשרדו – מיימוני שלוש ושות' כיועצים המשפטיים של המועצה.
התקיימה הצבעה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את עו"ד איתן מימוני ומשרדו מיימוני שלוש ושות'
כיועצים המשפטיים של המועצה.
 .7הסדרת הועדה לאיכות הסביבה
נכון לרגע מונה הועדה לאיכות הסביבה מעל ל 58-חברים מכהנים .על פי כל חוות דעת שהתקבלה
בנושא יש להסדיר את הרכב הועדה .ההרכב המקובל –  4חברי מליאה – 5 ,עובד בכיר שאחראי על
איכות הסביבה המועצה 5 ,נציגי ציבור תושבי המועצה .על פי ההגדרות קיימים גם מוזמנים שאינם
חברים מטעם ארגונים חיצוניים .ישיבות הועדה פתוחות לציבור.
התקיימה הצבעה.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את הסדרת הועדה לאיכות הסביבה .מנכ"ל המועצה
יביא לאחת מישיבות המועצה הקרובות הרכב מוצע לאיוש הועדה בהתאם להרכב המתואר .הנושא
ייעשה בתיאום עם מנהלת היחידה הסביבתית3ממלאת מקומה ויו"ר הועדה המכהן.
 .5ניהול תביעת דיבה כנגד העיתון "שבע"-

הוצגה למליאת המועצה כתבה מעיתון "שבע" מיום " 54.3.5853שריפמן ישלם" .כמו כן הוצג
למליאה פרוטוקול ובו המלצותיה המנומקות של הועדה המייעצת בנושא והמסמכים הנלווים לו
בהתאם לנוהל שנקבע על ידי משרד הפנים .התקיים דיון ובסופו נערכה הצבעה.
החלטה  55 :בעד 5 ,נגד 5 ,נמנעים .מליאת המועצה מאשרת ברב קולות לאמץ את עמדת הועדה
המייעצת במלואה ולהגיש בשמה תביעת דיבה בגין הפגיעה בה ובעובדיה ובראש המועצה ,כנגד
העיתון "שבע" ,עורכו וכתב הכתבה.
 .5חג השבעים לקיבוץ רביבים-
קיבוץ רביבים חוגג  78שנה ומתכנן אירועים שיתפרסו על פני כל השנה .על פי הנהוג לכל עשור
תומכת המועצה ב 58 -אש"ח במסגרת שנת החגיגות בכל אחד מיישוביה .בהתאם לכך המועצה
תעביר לרביבים  78אש"ח השנה .הועד המקומי יעביר למועצה פירוט של האירועים המתוכננים
ועלותם.
בנוסף חברי המליאה ברכו את קיבוץ רביבים עם הגיעו לגיל השבעים כמופת להתיישבות בנגב.

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד העברת  78אש"ח כהשתתפות בחגיגות שנת השבעים
לרביבים.
מקור תקציבי רזרבה לתקציב .5853

שמואל ריפמן
ראש המועצה

רשם :חגי רזניק

