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פרוטוקול מליאה מס'  5/2008שהתקיימה במשרדי המועצה ביו 1.06.08
משתתפי:
נוכחי:
התנצלו:

שמואל ריפמ  ,ראוב קופל ,איציק לוי ,אריה וינד ,איריס טוביה ,מוטי אברג'ל ,אודי
זילברשטיי  ,דוד פלמח ,גדעו פידברג ,ער ארז ,חגי רזניק , ,רחל ביטו  ,יצחק קאודרס.
חיה קולב  ,אליעזר ב סעיד ,שאול לוי ,ענת לבר .
עוזי דלל ,צבי ב דרור ,ארז אית  ,אלה כה  ,ז'אק ביסמוט ,ח גולדמ .

על סדר היו:
 .1דו"ח ראש המועצה
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס'  4/2008מ.4/5/08%
 .3אישור תב"רי.
 .4תוכנית עבודה ותקציב  – 2008המח' לשירותי חברתיי )מוזמנת ענת לב%ר (.
 .5אישור רבעו  1לשנת 2008
 .6אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מ21.5.08%
 .7אישור פרוטוקול ועדת רכב מ10.1.08%
 .8אישור חוזה בי המועצה והמדרשה – קרית חינו-
 .9אישור נסיעות לחו"ל
 .10שונות
 .1דו"ח ראש המועצה
• שמואל ריפמ  ,בפתח הישיבה ,מאחל החלמה מהירה ובריאות טובה לז'אק ביסמוט.
• שמואל ריפמ פונה למזכיר המועצה להכי רשימת נוכחות של חברי המליאה בישיבותיה
ולהביאה לישיבה הבאה.
• ראש המועצה עידכ את חברי המליאה בפעילות הציבורית והמשפטית המתקיימת לנוכח
הוראות הפינוי שהוציא המינהל לחלק מחוות הבודדי.
• גמלי משוטטי – למרות מבצעי בודדי לתפיסת גמלי משוטטי ,אי שינוי
משמעותי בפעילות האכיפה .קיי הכרח להגביר את התאו בי הגורמי השוני כדי
שהנושא לא ירד מסדר היו.
• עיר הבה"די – בית המשפט העליו אישר את ביצוע עבודות התשתית בצומת הנגב כפו/
לבדיקות קרקע שייעשו במקו .חשיבותה של ההחלטה ,כי אי עוררי על מיקומה של
קרית ההדרכה בצומת הנגב.
• כביש  – 6ב 1%ביולי ייפתח קטע הכביש ) (20בי מחל /מאחז לקרית גת .אי תכנו לקטע
 ,21בי צומת מאחז לצומת הנגב .ראש המועצה מקיי דיוני ע משרד התחבורה
לאישור המש -התכנו של כביש  6לצומת שוקת.
• הפדרציה בדנבר – אישרה תקציבי נוספי לשותפות ברמת הנגב $136,000 .לצרכי
בטחו ו $25,000%נוספי לתקציב השותפות.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס'  4/2008מ!4.5.08
מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מליאה .4/2008
שמואל ריפמ העביר למליאה ולאיציק לוי תשובתו הכתובה בעניי התב"ר לעבודות תשתית בישוב אשלי.

 .3אישור תב"רי
גזבר המועצה הביא לאישור המליאה התב"רי להל :
סטטוס מקור מימון
מס' מטרה

סכום

הערות
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בש"ח

תבר
תשתיות מים ,ביוב וגידור החוות
 1251בודדים

₪ 175,000

חדש

חדש
 1252תשתיות לגרעין רתמים בטללים
שינוי
 1184רוח מדבר  -לצומת
פיתוח במדרשה )קירוי גג למרכז מסחרי( שינוי
1194

פיתוח במדרשה
1194
תוספות תקציביות:
הסעות ליום ירושלים
לבאר מילכה  -הגדלת תקציב
מוניציפלי בגין עבודות עצמיות
שבוצעו

)קירוי גג למרכז מסחרי(

שי
-נוי

קרן כללית
העברה מתב"ר
₪ 110,000
1235
משרד התחבורה ₪ 1,000,000
קרן כללית

45,100₪

העברה מתב"ר 54,900₪ 1235

₪ ,עלות הקירוי כ 300 -אלף
המועצה הפקידה בתב"ר זה כבר
 התאגיד אמור  100₪אלף₪להשתתף ב 100 -אלף
החסרים.

רזרבה לתקציב ₪ 25,000

רזרבה לתקציב ₪ 37,200

מליאת המועצה מאשרת התב"רי הנ"ל.
 .4תוכנית עבודה ותקציב  – 2008המח' לשירותי חברתיי
ענת לב%ר –סקרה את פעילות המחלקה וכ"א הקיי בשירותי הרווחה) .עפ"י התק יש  2עו"ס ואילו בפועל
היק /המשרות הינו  3.25עובדי סוציאליי(.
מקור הסמכות של שירותי הרווחה הוא השלטו המרכזי )משרד הרווחה( והשלטו המקומי .בתקציבי
המחלקה שות /ג משרד הרווחה בהיק /של כ 50%%בפועל ע"פ התק המאושר.
פעילות המחלקה לשירותי חברתיי מתקיימת ה ברמה היישובית )עובד קהילתי( וה ברמת הפרט.
ענת סקרה את תכנית העבודה השנתית והפרוייקטי המנוהלי ע"י המחלקה.
חברי המליאה הביעו הערכה רבה לעובדי המחלקה לשירותי חברתיי במועצה – היענות לפניות בעלי
התפקידי ביישובי ,היכולת המקצועית לתת מענה מיידי וכד'.
 .5אישור רבעו %ראשו %לשנת 2008
אליעזר ב סעיד ,גזבר המועצה ,הציג את הדו"ח הרבעוני הראשו לשנת .2008
מליאת המועצה מאשרת הרבעו הראשו ל.2008%
 .6אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מ!21.5.08
אליעזר ב סעיד ,גזבר המועצה ,הציג המלצת ועדת התמיכות המקצועית בגופי ציבוריי ע"פ התבחיני
שנקבעו ע"י המליאה.
מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול הועדה.
 .7אישור פרוטוקול ועדת רכב מ!10.1.08
מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת רכב מיו .10.1.08
המליאה מאשרת העברה של  2 450,000מקר רכב צהוב לקר רכב קט לרכישת רכבי ע"פ החלטות
ועדת הרכב מיו .10.01.08
 .8אישור חוזה בי %המועצה והמדרשה להקמת קרית חינו&
מליאת המועצה מאשרת החוזה בי המדרשה לבי המועצה להקמת קריית חינו -במדרשה.

 .9אישור נסיעות לחו"ל.
נסיעת אדוה לויד לדנבר ,קולורדו ,לביקור משפחת גרדנשוור 3ביוני
א.
מקור מימו :%קר גרדנשוור3
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ב.

נסיעת שמואל ריפמ וארז ירדני לביקור גומלי בעמותת אקסודוס%נורד בנורווגיה .מועד
הנסיעה – סו /יולי.
מקור מימו :%תב"ר 1158

ג.

נסיעת משלחת המועצה לדנבר קולורדו במסגרת "שותפות  :"2000שמואל ריפמ  ,ער
דורו  ,אדוה לויד  +נציג ביה"ס הסביבתי לפרוייקט "רמה" בדנבר.
מקור מימו :%תקציב רגיל – נסיעות ראש המועצה לחו"ל

מליאת המועצה  .מאשרת הנסיעות הנ"ל.
בתקופת העדרותו של ראש המועצה מהאר,3ימלא מקומו סג ראש המועצה ,אריה וינד.

רש :שאול לוי
שמואל ריפמ
ראש המועצה

