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  4.5.08 מיו� 20084/' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס

  
, חגי רזניק, רחל ביטו�, איריס טוביה, אריה וינד, איציק לוי, זאק ביסמוט  : משתתפי�

מוטי , גדעו� פרידברג, אודי זילברשטיי�, דוד פלמח, ער� ארז, יצחק קאודרס
  ראוב� קופל, ח� גולדמ�, יל'אברג

  .אלי לופו,  ב� סעידאליעזר, שאול לוי  : נוכחי�
  .     אלה כה�, ארז אית�, צבי ב� דרור, עוזי דלל  : התנצלו

  
�  נושאי� לדיו

  ח ראש המועצה"דו .1
 3/2008' אישור פרוטוקול מליאה מס .2

 י$"אישור תבר .3

 חינו' וספורט'  אלי לופו מנהל מח–תכנית עבודה מקושרת תקציב  .4

 ב"אישור נסיעת אליעזר לכנס גזברי$ בארה .5

 "בית ראשו� במולדת"פרוייקט  .6

 ל רמת הנגב"הטלת הטיפול במבנה המרכז לחקלאות מדברית על חכ .7

 )ד קד$"ד עו"חוו(אישרור הסכ$ לקליטת מפוני$ בשעת חירו$  .8

 .הצעה לנוהל אחזקת מקלטי$ בישובי$ .9

 שונות .10
  

  ח ראש המועצה"דו .1

יש הקושרי$ זאת (מספר המבקרי$ בפסח ברמת הנגב לא השיג את הציפיות   .א
  ).יר השרבי בחול המועדלמזג האוו

טר$ נער' סיכו$ ולימוד . קמפיי� תיירותי באינטרנט עלה לאוויר לפני פסח  .ב
 .השפעת האינטרנט על הגברת התיירות האזורית

 .אתר אינטרנט של המועצה באנגלית" עלה לאוויר"לפני פסח   .ג

 מיליו� דולר להקמת קריית חינו' 1תר$ , תור$ חשוב מדנבר', דיויד מיראג  .ד
משרד החינו' יהיה שות. להקמת הקריה החינוכית .  שדה בוקרבמדרשת

 ").ירוק"ס "בי(0  מיליו� 5/בסכו$ של כ

יש להמשי' ,  נער' מבצע ראשו� לאיסו. גמלי$–איסו. גמלי$ משוטטי$   .ה
 .במאבק למניעת גמלי$ משוטטי$

  
  20083/'  אישור פרוטוקול מליאה מס .2

  .3/2008'  פרוטוקול מליאה מסמאשרתמליאת המועצה 
  

ראש המועצה יעביר תשובה בכתב להערתו בנושא , לבקשת איציק לוי: החלטה
  .ר פיתוח שכונות באשלי$"חריגה משמעותית בתב

  
  
  
  

 רי�"אישור תב .3
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  :רי$ להל� לאישור המליאה"גזבר המועצה הציג התב

 סכום  מקור מימון סטטוס מטרה ' מס

 ח"בש       תבר

 130,000 ₪ 1235ר "ברה מתבהע חדש עבודות תכנון במדרשה 1250

 300,000 ₪ 1235ר "העברה מתב חדש נוף במדרשה, שיפור חזות פני היישוב 1247

 300,000 ₪ קרן כללית שינוי פיתוח שכונת צפונית באשלים 935

 70,000 ₪ קרן כללית חדש בתי עלמין במועצה 1248

 350,000 ₪ ד התחבורהמשר חדש תחנת הסעת תלמידים במדרשה+ס צין"סובה באזור ב 1249

  
  .ל"רי$ הנ" התבמאשרתמליאת המועצה 

  
   חינו$ וספורט–תכנית עבודה מקושרת תקציב .   4

  .אלי לופו מנהל  מחלקת חינו' וספורט סקר את תכנית העבודה והתקציב של המחלקה
  .התקיי� דיו� במליאה

חיובי חברי המליאה התייחסו בעיקר לנושא שיפור הישגי התלמידי$ והשינוי ה
אלי לופו ציי� לטובה את הרחבת הפעילות ומגוו� . המסתמ� באחוזי ההצלחה בבגרויות
  .השירותי$ הניתני$ במרכז הטיפולי

איציק לוי ביקש להדגיש כי אי� מרכזי למידה בפתחת ניצנה לשיפור הישגי תלמידי$ 
פו אלי לו. והנסיעה הארוכה למרכז האזורי מקשה על הגעת התלמידי$ מפתחת ניצנה

יתייחס לסוגיית מרכזי הלמידה בפתחת ניצנה והשתתפות ההורי$ במימו� הפעילות 
  .ל"הנ

סל /בתחו$ הספורט ח� גולדמ� הביעה הערכתה כי יש צמצו$ במספר המשתתפי$ בכדור
  .אזורי

המתקיימות , העממית והתחרותית, אלי לופו פירט את מגוו� הפעילויות הספורטיביות
  .במועצה

  .ו לאלי לופו על סקירתו ואיחלו הצלחה לכל פעילי החינו' והספורטחברי המליאה הוד
  ב"נסיעת גזבר המועצה לכנס בארה.    5

שמואל ריפמ� הביא הצעתו לאישור נסיעת גזבר המועצה במשלחת איגוד הגזברי$ לכנס 
  .ב"בארה

עלות הנסיעה על .  פה אחד נסיעתו של אליעזר לכנס הגזברי$מאשרתמליאת המועצה 
  .2008מ' אגוד הגזברי$ מתקציב רזרבה לתקציב פי מס

   בית ראשו� במולדת   6
" בית ראשו� במולדת"שמואל ריפמ� הציג הצעתו לחידוש פרוייקט עולי$ במסגרת 

  .ביישובי המועצה השיתופיי$
חלק$ זוגות נשואי$ ,  עולי23$/שדה ויגיעו כ/הישובי$ הקולטי$ ה$ רביבי$  ומשאבי

הבהיר כי ההתייחסות לעולי$ היא כאל תושבי המועצה בכל ראש המועצה . ע$ ילדי$
יהיה פרוייקט " בית ראשו� במולדת"פרוייקט ). 'חינו' וכו, שירותי בריאות(המובני$ 

  .בתכנית העבודה של ראש המועצה
משרד הקליטה ותורמי$ מסייעי$ במימו� פרוייקט , ראש המועצה הבהיר כי הסוכנות

  .הקליטה
  'נסיעות לאולפ� ברביבי$ וכד, כסיוע לקליטה 0 50,000/כנדרש תקציב נוס. של 

  
  .2008מהרזרבה לתקציב  0 50,000 פה אחד תקציב מיוחד של מאשרתמליאת המועצה 
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  ל רמת הנגב"הטלת הטיפול במבנה המרכז לחקלאות מדברית על חכ .7
  

  : ל"ראש המועצה הביא הצעתו לנוסח הצעת החלטה בנושא הנ
שכל מניותיה מוחזקות (מ " הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בעהמועצה מטילה על החברה

את הטיפול בכל עניי� הקשור למבנה המרכז לחקלאות מדברית ומייפה ) בידי המועצה
, לרבות ניהול, את כוחה של החברה לפעול בש$ המועצה בכל עניי� הקשור במבנה

ית תשלומי$ גבי, השכרת שטחי$ פנויי$, ביטוח, שמירה, תחזוקה, הצטיידות, הפעלה
פעילות זו תיעשה בכפו. להוראות . מהמשתמשי$ במבנה וכל עניי� אחר הקשור במבנה

א$ וככל שיהיה . בכלל זה דיני המכרזי$ והעסקת עובדי$, הדי� המחייבות את המועצה
פ "עוד. הכנסות מהפעילות האמורה הוא ישמש כקר� לחידוש המבנה ולפעילות מו

  כי� חוזה בי� המועצה לבי� החברה המעג� החלטה זוהיוע1 המשפטי יתבקש לה. חקלאי
  

  .ל" פה אחד ההצעה הנמאשרתמליאת המועצה 
  

  אישרור הסכ� לקליטת מפוני� בשעת חירו� .8
  .ד קד$ הוגשה לעיו� חברי המליאה"חוות דעת עו

 ההסכ$ ומעבירה אותו לאישור שר מאשרתמליאת המועצה , פ חוות הדעת"ע
  .הפני$

  

 לטי� בישובי�הצעה לנוהל אחזקת מק .9
ראש המועצה הביא לאישור המליאה הצעתו  לנוהל אחזקת המקלטי$ בישובי$ 

  .לאחר גמר השיפו1 המתבצע בימי$ אלו
  

 .י פיקוד העור."הפיקוח על תחזוקת המקלטי$ באחריות המועצה והיא מונחה ע .1

דיני "האחריות על אחזקת המקלטי$ ותקינות$ מוטלת על הוועד המקומי בהתא$ ל .2
 ".ות אזרחיתהתגוננ

באחריות הוועד לשמור על הציוד והמיתק� ולהחזיק$ במצב תקי� ובאופ� שיש בו  .3
 .כדי למנוע נזק לאד$ או לרכוש

  .ר"ט המועצה יקיי$ ביקורות מעת לעת במקלטי$ בשיתו. נציגי פקע"קב .4

ולבצע כל תיקו� ושינוי כדי לאפשר ) הוועד(המועצה מוסמכת להורות לבעל המקלט  .5
 .                                                                       מקלט בכל עת כמחסהאת השימוש ב

 תפעל המועצה   לתיקו� הליקוי –עליו הורתה המועצה , במידה ולא יתוק� הליקוי
� .ותחייב הוועד המקומי בהוצאות התיקו

נה הודעה  ממקלט שלא פונה וזאת אחרי שנית�המועצה מוסמכת לפנות מיטלטלי .6
 . יו$ לפני כ�15בכתב 

 ".מחסה מפני התקפה"המקלט נועד לשימוש כ .7

 .ר"תכליתי במקלט בכפו. להנחיות פקע/המועצה מעודדת שימוש דו .8
  

  . פה אחד נוהל אחזקת המקלטי$מאשרתמליאת המועצה 
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  שונות .10

ר ועד "איציק לוי ואריה וינד הביאו שאילתא בנושא בקשת יו, חברי המליאה  .א
פ התק� ואת "ע" משאבי$"ס "לגדר את ביה, חמי צמח, בבית הספרההורי$ 

  .ס רמת הנגב"מתנ
  .התקיי$ דיו� בי� חברי המליאה

  :סוכ$
  ".משאבי$"ס "מליאת המועצה אינה תומכת בשינוי הגדר סביב ביה  .א

ס במרכז "ט המועצה יביאו הצעת$ בנושא גידור המתנ"ראש המועצה וקב  .ב
 .האזורי

  
 

 
                 שמואל ריפמ�                      

  ראש המועצה                                                        
  

  שאול לוי: רש$
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


