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  1.4.12שהתקיימה ביום  4/2012פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 
במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב  

 
,  ראובן קופל, דוד פלמח, יצחק לוי, ק ביסמוט'ז, ארז ירדני, שמואל ריפמן  :משתתפים

, רחל ביטון, יל'מוטי אברג, תומר פריאל, ארפאיתן , מוני מונין, צבי אלמוג
 ערן, צביקה טוכטרמן .זהבה סיגל, גיל פלורמן, עון פרידברגגד, מנחם אופיר

. ארז
, סמדר כהן, רז ארבל, עוזי חבשוש, שאול לוי, אליעזר בן סעיד, אדוה לויד   :נוכחים

, אבשלום כהן, יואב דוניץ, לירון אלעד, עופר יפרח, ארז דנוביץ, מוני אלמליח
. מרון נומיס

. אסף פלמראל  :התנצלו
 
 

: ןנושאים לדיו
 . 5.2.12מיום ,  3.2012' אישור פרוטוקול מס .1

 .ס אזורי"החלטה בנושא בי .2

 .רים"אישור תב .3

 (.מוזמן עוזי)שינוי תקנון החברה הכלכלית לפיתוח  .4

 .ן חדש למועצה לצורך קבלת תמיכות ממשרד הדתות-פתיחת ח .5

 (.י משרד הבטחון"נדרש ע)אישור עקרוני להחלפת רכב בטחון לבאר מילכה  .6

 .וי חברי ועד מקומי לכפר רתמיםאישור מינ .7

. שונות .8
 
 :ח ראש המועצה"דו .1

של ציין בפני חברי המליאה כי התקיימה פגישה עם ראש העיר , שמואל ריפמן
סוכם עם מר מיכאל .  חלוקת הכנסות/בנושא שינוי גבולות, מר מיכאל ביטון, ירוחם
הצוות . סוגיהתרון לבנסיון למציאת פ, עם גזבר ירוחם כי שאול לוי יפגש, ביטון

חברי .  סגן ראש המועצה ודוברת המועצה, ראש המועצה: שנקבע לטיפול בנושא
. בין שני הצדדים ליאה יעודכנו בהתקדמות הדיוןהמ

 
 5.3.2012מיום ,  3/2012' אישור פרוטוקול מליאה מס .2

.  5.3.2012מיום ,  3/2012פרוטוקול מספר , מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 

 יסודי אזורי-ית ספר עלהחלטה בנושא ב .3
ס תיכון "בפתח דבריו ציין כי בהליך בחירת האפשרויות להקמת בי, ראש המועצה

התגלעו מחלוקות חריפות בקרב הקהילות בישובים ובין קהילה אחת כלפי , אזורי
בכוונת ראש המועצה לפעול באמצעות מחלקת , מצב זה מדאיג ולכן.  השנייה

. לטיפול במצב שנוצר ךואגף החינו,השירותים החברתיים
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: ראש המועצה מנה את סדרי ההצבעה
 

. ס אזורי במרכז האזורי"נגד הקמת בי/בעד: הצבעה ראשונה
 

תתקיים , ס במרכז האזורי"במידה ולא תתקבל ההצעה להקמת ביה
 

. ס האזורי במדרשה"לעומת הקמת בי, השארת המצב הקיים: הצבעה שנייה
 

חבר המליאה (.  כחודשיים)דחות הדיון לפרק זמן מציע ל, חבר המליאה מנחם אופיר
ס "להקמת בי ,תלמידים 500 מינימום מבקש להצביע על תנאי סף של, צבי אלמוג

ס "על הקמת בי כי נוצר מצב בעייתי להצביע מעיר , חבר המליאה דוד פלמח.  אזורי
. ל"בשעה שתושבי המדרשה דוחים מראש את האפשרות הנ, במדרשה

 
לדחות  ,הצעתו של חבר המליאה מנחם אופיר, לה להצבעהראש המועצה הע

. ריס האזו"בחודשיים את ההחלטה להקמת ביה
 

: התקיימה הצבעה 
 
. קיום ההצבעה בישיבת המליאה המתקיימת  בעד חברים  9
. לקיום ההצבעה במליאה המתקיימת  מתנגדיםחברים   6
 

. החלופות 3לקיים ההצבעה על ההצבעה ו לא לדחות  הוחלט
  

? ס האזורי בסמוך למועצה"מי בעד הקמת ביה :הצבעה ראשונה
. 13נגד ,  3בעד   

. ס אזורי סמוך למועצה"לא להקים בי: הוחלט      
 

: הצבעה שניה
נופי "אזורי רישום ב)השארת המצב הקיים :  החלופות 2ראש המועצה הביא 

ס "ת ביהלעומת החלופה של הקמ"(  ס הסביבתי"ביה", "אשל הנשיא", " הבשור
. האזורי במדרשה

 
. נמנע  1,  נגד 4,  בעד השארת המצב הקיים 12:  התקיימה הצבעה

 
. ס אזורי בתחום המועצה"להשאיר המצב הקיים ולא להקים בי  :הוחלט      

 
יים של תלמידים והמועצה הבהיר כי בכוונתו לפעול לאישור מספר מס ראש

הסביבתי בשנת הלימודים ס "בביהירצו ללמוד ר שא, מישובי המועצה אקסטרניים
. ג"תשע

 
ד לכל אחד שנות למו 12הוא להבטיח , ן הוסיף עוד כי חזונו החינוכישמואל ריפמ

–עומדים במשימה זו  ואנו מתלמידי רמת הנגב בבית הספר המתאים לתלמיד 
. בהצלחה
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  :רים"אישור תב .4
:  רים להלן לאישור המליאה"גזבר המועצה הציג התב  
 

 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה ר"בת'  מס
הסכום הכולל  

 לפני השינוי
 הערות

 ₪250,000  250,000-₪  קרנות הרשות שינוי עבודות פיתוח בחוות בודדים 1333
ר כפול "נפתח בטעות תב

 לחוות בודדים

 ₪350,000  ₪34,800  קרנות הרשות שינוי תוכנית ישובית משאבי שדה 1228

ר "העברת הקצאה מתב
ר "לתב" עות"ליווי תב"כללי 
 ייעודי

 ₪165,000  ₪34,800  קרנות הרשות שינוי ע קדש ברנע"תב 1289

ר "העברת הקצאה מתב
ר "לתב" עות"ליווי תב"כללי 
 ייעודי

 ₪250,000  ₪34,800  קרנות הרשות שינוי ע רתמים"תב 1348

ר "העברת הקצאה מתב
ר "לתב" עות"ליווי תב"כללי 
 ייעודי

 ₪400,000  ₪34,800  קרנות הרשות שינוי ע כמהין"תב 1312

ר "העברת הקצאה מתב
ר "לתב" עות"ליווי תב"כללי 
 ייעודי

 ₪350,000  ₪34,800  קרנות הרשות שינוי ע מדרשה"תב 1438

ר "העברת הקצאה מתב
ר "לתב" עות"ליווי תב"כללי 
 ייעודי

 ₪450,000  ₪39,696  קרנות הרשות שינוי ע שדה בוקר"תב 1229

ר "העברת הקצאה מתב
ר "לתב" עות"ליווי תב"כללי 
 ייעודי

 ₪450,000  ₪39,696  קרנות הרשות שינוי ע רביבים"תב 1316

ר "העברת הקצאה מתב
ר "לתב" עות"ליווי תב"כללי 
 ייעודי

 ₪200,000  ₪39,696  קרנות הרשות שינוי ע תיירותית אשלים"תב 1439

ר "העברת הקצאה מתב
ר "לתב" עות"ליווי תב"כללי 
 ייעודי

 ₪200,000  ₪39,696  קרנות הרשות שינוי ע ניצנה"תב 1442

ר "העברת הקצאה מתב
ר "לתב" עות"ליווי תב"כללי 
 ייעודי

 ₪500,000  332,784-₪    שינוי עות"ליווי תב 1441

ר "העברת הקצאה מתב
ר "לתב" עות"ליווי תב"כללי 
 ייעודי

 וישינ ס צין"חדר עיון וספריה בב 1431
תרומה קרן 

 ₪925,000  ₪925,000  'מירג

 ' -תרומה מקרן מירג
הסכום ישתנה )$  250,000

בהתאם לשער הדולר בזמן 
 (העברת התרומה

 
ם "את התברי מאשרתהמליאה 

 
 :מ"שינוי תקנון החברה הכלכלית לפתוח רמת הנגב בע .5

מת רשינוי תקנון החברה הכלכלית לפתוח , הביא לאישור המליאה, עוזי חבשוש
"(. נוהל אסדרת חברה עירונית. )"פ הנחיות משרד הפנים"ע, מ"בע הנגב

 
. התקיימה הצבעה



 לשכת ראש המועצה                                                                               
                                                                                                                   Email:srifman@rng.org.il                                                         

                                                                                                 www.rng.org.il   
 

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

 
 

 של החברה הכלכלית, שינוי התקנון המוצעאת  מאשרת פה אחד מליאת המועצה 
 .מ"בע לפתוח רמת הנגב

 
 :אישור תשלומי משתכנים בהרחבה בטללים לשדרוג תשתיות קיימות בישוב ותיק .6

פ הוראות אגף חקלאי "וע. י.מ.של מועצת מ 1180וראת החלטה בה, 4.9פ סעיף "ע
מכל משתכן ₪  15,000נדרש אישור המליאה לגביית סכום של ,  5.6 – 5.7סעיף  101

למטרת שדרוג , המועצהבנק ניפרד של שיופקדו בחשבון , בהרחבה בטללים
. התשתיות הקיימות בישוב הוותיק

 
: פה אחדמאשרת  מליאת המועצה  .התקיימה הצבעה

.  כמוסבר לעיל, תשלומי  המשתכנים בהרחבה בטללים (א
החשבון ייפתח בבנק אוצר  .למטרה זופתיחת חשבון בנק ייעודי של המועצה  (ב

   .בבאר שבע 363סניף , החייל 
 

 :פתיחת חשבון חדש לצורך קבלת תמיכות ממשרד הדתות .7
תמיכות  פתיחת חשבון בנק יעודי לקבלת, גזבר המועצה הביא לאישור המליאה

באר שבע  363סניף  –החשבון ייפתח בבנק אוצר החייל  .דתותממשרד ה
 

ייעודי פתיחת חשבון בנק   מאשרת פה אחד מליאת המועצה  .התקיימה הצבעה
. לתמיכות משרד הדתות

 
 :אישור עקרוני להחלפת רכב בטחון לבאר מילכה .8

ן החלפת רכב   ראש המועצה הביא לאישור המליאה השתתפות המועצה במימו       
מימון נוסף יתקבל מפיקוד העורף             .  ₪  110,000בסכום של , ביטחון לבאר מילכה       

( .₪ 20,000מכירת רכב ישן ), ₪  120,000בסכום של 
 

השתתפות המועצה בסכום של  מאשרת פה אחדמליאת המועצה  .התקיימה הצבעה
.   לכהלמימון    רכב ביטחון לבאר מי₪   110,000

. ר"מקור מימון ייקבע לאחר קבלת התחייבות חשבית מפקע
 
 
 

 :     אישור מנוי חברי ועד מקומי לכפר רתמים            .9
      

הועד  ם הרשומים להלן כחברי חבריה ממליצה פה אחד לאשרמליאת המועצה 
   :של כפר רתמיםהמקומי 

 
 40147910. ז.מאיציק צור  
 66131293. ז.מכרמל מגל  

 49813538. ז.מתמי כהן 
 43037555. ז.מדוד כהן 
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 :ס הסביבתי"מביה' סיוע המועצה למשלחת גומלין לדנבר לקבוצת תלמידי כיתה ט          .01
, ₪  47,000 בסכום של השתתפות המועצה , ראש המועצה הביא לאישור המליאה

: תפים למימוןרמים שווג)ס הסביבתי לדנבר "כסיוע למימון משלחת גומלין מביה
(. $  4,000השתתפות הורים $,  8,407" 2000שותפות "
 

. מתנגדים 2, בעד 13:    התקיימה הצבעה
 

. למשלחת נוער לדנבר₪   47,000מימון בסך   הוחלט לאשר
 

.  2012רזרבה לתקציב   :מקור מימון
 
 
 

!   ראש המועצה מאחל לחברי המליאה ולתושבי המועצה   ח ג   ח ר ו ת    ש מ ח
 
 
 
 
 
 
 

        
  

 שמואל ריפמן
 ראש המועצה

 
 
 
 

שאול לוי   :רשם
 

 


