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   שהתקיימה במשרדי המועצה 09/53/'  מיו� א20095/ מועצה מספר פרוטוקול מליאה
  

  , ק ביסמוט'ז, אלי פר�, אריה וינד, איציק לוי, רות ישראלי, שמואל ריפמ�  : משתתפי�
  , יצחק קאודרס, ראוב� קופל, גדעו� פרידברג, ער� ארז, חגי רזניק
  , רחל ביטו�, ח"דוד פלמ, יל'מוטי אברג

  .יעקב מוסקובי�, אסי שלו, שאול לוי, אליעזר ב� סעיד  : י�נוכח
  עוזי דלל, אודי זילברשטיי�, איריס טוביה  : התנצלו

  
  :על סדר היו�

  .ח ראש המועצה"דו .1
 .5.4.09 מיו 4/2009אישור פרוטוקול מליאה מספר  .2

3.  .אישור הגדלת תקציב מוניציפלי רביבי

 .יהודית בצפו� אמריקהאישור נסיעת ראש המועצה לכנס של הקהילה ה .4

 .פ"הועדה החקלאית והמו, בנושא המי' לה מוסקובי�'דיווח של יענק .5

 חוזה תכנו� לתכנית אב לשדה בוקרהתקשרות לאישור  .6

  באינטרנט בחשבונות בנק אוצר החייל" אוצר"הצטרפות לשירות  .7
  
  ח ראש המועצה"דו. 1

+ פעולה ע  אנו פועלי בשיתו– שמואל הבהיר –" בלימה ותנופה"תכנית   .א
   .15,ופורו ה השלטו� המקומי 

של החברות ,  מתוכנ� כנס בשבועיי הקרובי–אתר אנרגיה סולרית   .ב
 .המשתתפות במכרז הבינלאומי להקמת תחנה סולרית ליד אשלי

 מדרשה  מטרופולי� מתחילה להפעיל – ירוח –דימונה קו מטרופולי� בי�   .ג
  .את הקו

   נחה לסטודנטי מרמת הנגב החל                         חברת מטרופולי� מנהיגה כרטיס ה
 .1.4.09,מ

 לאור היעדר .למרכיבי בטחו�מרכז המועצות פועל לקבלת התקציב הנדרש   .ד
  .יה החשכה של תאורת הגדר בישובי הפריפריהתה, התקציב הנדרש

  2009 /4' אישור פרוטוקול מליאת המועצה מס  . 2
  .4/2009' רוטוקול מליאת המועצה מס פמאשרת פה אחדמליאת המועצה 

א לפי ישובי "שמואל ריפמ� הציג את נתוני תקציבי הג, לבקשת חברי המליאה
  .ומקלטי בכל ישוב וישוב

   רביבי�–אישור הגדלת תקציב מוניציפלי   . 3
עבור  - 500,000ראש המועצה הציג הכוונה להגדיל תקציב רביבי בסכו של 

וילות הללו מיועדות למגורי משפחות העוברות מרתמי הקר.  קרוילות5,תשתיות ל
  .לרביבי כחלק מהסדר ההתישבות של גרעי� רתמי
, ל מוטלת על הועד המקומי"האחריות לביצוע העבודות השונות של התשתיות הנ

התקציב ישוחרר בהתא להתקדמות העבודות ולהצגת כל . מכא� הגדלת התקציב
  .האסמכתאות הדרושות

 - 1,573,000לאחר ההגדלה ,  -1,073,000 –לפני ההגדלה היה תקציב הועד 
  ) -1,333,000,ל - 833,000 ,השתתפות המועצה בתקציב תגדל מ(

  . נמנע– 1,  מתנגדי, 2,  בעד– 10: התקיימה הצבעה
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   הגדלת התקציב המוניציפלי של רביבי בסכו מאשרתמליאת המועצה 
  . -500,000של 

  .2009תקציב  רזרבה ל– מקור תקציבי
  .על הישוב להגיש תקציב מעודכ� למועצה*

  

  ב"ארה,  במיאמיUJCאישור נסיעת ראש המועצה לכנס   . 4

.  המוקדש לנגבUJCב לכנס "ארה,ראש המועצה מבקש לאשר נסיעתו למיאמי
טרי ' ידידת המועצה הגב, בכוונת ראש המועצה להיפגש ע תורמת חשובה

  ).קר� מאירהו+(רובינשטיי� 
  . בעד ללא מתנגדי וללא נמנעי12: ימה הצבעההתקי

.         14.5.09 ימי בתארי2 5,ב ל" נסיעת ראש המועצה לארהמאשרתמליאת המועצה 
  . אריה וינד–בהיעדרו של ראש המועצה ימלא מקומו סג� ראש המועצה 

  . קר� דנבר– מקור תקציבי
  
   יעקב מוסקובי&–פ והוועדה החקלאית "סקירת מנהל המו  . 5

ל והמדע� הראשי "עיקר התקציב מגיע מהקק. - מיליו� 4.3 – 2009,פ ב"תקציב המו •
  .פ"לה סקר את מגוו� הפרוייקטי הנעשי במו'יענק. במשרד החקלאות

מוקדש מאמ� רב להסדרת האישורי להעסקת עובדי , במסגרת הוועדה החקלאית •
 .זרי

•   נבחנת האפשרות ע ,עבודות חקלאית במכלא קציעות) פליטי(העסקת עצורי
 .ס"שב

•   מאגר נחל לב� ישוק וישודרג .מאגרי מי,  מתק� התפלה–פיתוח מקורות מי
 .- מיליו� 10בתקציב של 

 .                 קו מי לתיגבור פיתחת ניצנה– קו חלוצה  •

ק "מ מיליו� 4,ייכנס בקרוב לעבודה ויוסי+ כ) בי� רביבי וצאלי( קידוח חלוצה  •
 מיליו� 7כיו צריכת המי המליחי אצלנו היא . מי מליחי לחקלאי רמת הנגב

נעשה ג מאמ� לקד ניצול מי .  מיליו� קוב מי שפירי7,קוב מי מליחי ו
מקדמי ג את פרוייקט השבת מי הקולחי� .  קולחי� מבסיס רמו� ומכלא נפחא

 .מקריית ההדרכה בצומת הנגב

•  המגיעי ,  פרוייקט מוצלח של סטודנטי מוייטנאמי משתל–עובדי זרי
  סטודנטי מוייטנא ברמת 150,כיו יש כ(לרמת הנגב כעובדי חקלאות ולימודי

 ).הנגב

 
  אישור חוזה תכנו) לתכנית אב לשדה בוקר  .6

פוגל להכנת . ראש המועצה הביא לאישור המליאה חוזה התקשרות ע המתכנ� א
  ). אושר במליאה הקודמת– 1229ר "תב(תכנית אב לשדה בוקר 

  . פה אחד את החוזה להכנת תכנית אב לשדה בוקרמאשרתמליאת המועצה 
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 באינטרנט בחשבונות בנק אוצר החייל" אוצר"הצטרפות לשירות  .7

 להסמי2 את עובדי הנהלת חשבונות שלהל� לעיי� בחשבונות בנק של הוחלט
בכל חשבונות בנק של " אוצר באינטרנט מידע"המועצה במסגרת השירות 

זאת במסגרת ,  בבאר שבע363המועצה המתנהלי בבנק אוצר החייל בסני+ 
  .עבודת

  :שמות העובדי
  טלי שסטופל
  צביה ניסי

  :חשבונות הבנק
  מועצה אזורית רמת הנגב בית ספר  254196
  מועצה אזורית רמת הנגב    12099
  מועצה אזורית רמת הנגב 6382
  גבמועצה אזורית רמת הנ    63823

  
  
  
  
  

  שמואל ריפמ�          שאול לוי             : רש
 ראש המועצה                    


