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פרוטוקול מליאה מספר  5/2010מיום  6.6.2020שהתקיימה משרדי המועצה
משתתפים:
התנצלו:
נוכחים:

שמואל ריפמן ,אלי פרץ ,ז'ק ביסמוט ,דוד פלמ"ח ,רותם ישראלי ,מוני מונין ,אריה וינד,
יצחק קאודרס ,תומר פריאל ,גדעון פרידברג ,ערן ארז ,מנחם אופיר ,איציק לוי,
צבי טוכטרמן ,מוטי אברג'יל ,ראובן קופל ,רחל ביטון ,אלאסף פלמר.
אודי זילברשטיין ,צבי אלמוג.
שאול לוי ,חגי רזניק ,עוזי חבשוש ,ערן דורון.

נושאים לדיון:
 .1דו"ח ראש המועצה.
 .2אישור פרוטוקול מספר  , 4/2010מיום . 2/5/2010
 .3אישור תב"רים.
 .4אישור דו"ח רבעוני  ,1לשנת . 2010
 .5שינוי אמות מידה לחלוקת מלגות לסטודנטים – המלצת הוועדה.
 .6קליטת צעירים ובנים במועצה – נייר פרויקט )הוזמן :חגי רזניק(.
 .7הסכם יעוץ למתקנים סולריים במועצה – חברת גרינגו )הוזמן :ערן דורון(.
 .8הצעת החלטה מישיבת הנהלת המתנ"ס מיום . 6/6/2010
 .9שאילתות.
דו"ח ראש המועצה:

.1
א.

תרגיל חרום מועצתי:
מתוכנן תרגיל למועצה וליישוביה ,במועד קרוב .ישובי המועצה נקראים להשלים
את צוותי צח"י )"צוות חירום ישובי"(

ב.

ראש המועצה ,העלה קוים לדמותו של לובה אליאב ז"ל ,אשר נפטר ביום . 31/5/2010

.2

אישור פרוטוקל מליאה מס'  ,4/2010מיום : 2/5/2010
מליאת המועצה מאשרת פה אחד ,פרוטוקול מס'  , 4/2010מיום . 2/5/2010

.3

אישור תב"ר :
שמואל ריפמן ,הציג את התב"רים והבקשות התקציביות להלן ,לאישור המליאה:
 .1ביצוע חיבור חשמל לשטחים החקלאיים של באר מילכה
סכום) ₪ 100,000 :לתשלום לחברת החשמל(
מקור מימון :רזרבה לתקציב 2010
 .2שיפוץ חדר כושר באשלים
סכום - ₪ 100,000 :ביצוע ע"י הועד המקומי
מקור מימון :רזרבה
 .3שיפוץ גן הדס במשאבי שדה
סכום₪ 100,000 :
מקור מימון :קרן כללית
הגדלת תב"ר במועצה מספר 1330
הגדלת תב"ר בועד מספר 2
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תיקון תב"רים קיימים:
 .1תב"ר  – 1267תכנון וביצוע מערכת ביוב באגן משאבים
הסבר :מאחר ומליאת המעצה החלטה לתת ל"מי רמת הנגב
בע"מ" הלוואת בעלים בסך של  6מיליון  , ₪אנו סוגרים את
התב"ר הנ"ל ומול זה נפתחת הלווואת בעלים.
 .2תב"ר  – 1288פיתוח אגן משאבים ברמת הנגב
הסבר :התב"ר הנ"ל ע"ס  2מילון  ₪נפתח בטעות מאחר
שהוברר לנו שהעבודה תבוצעה ישירות דרך "החברה
הממשלתית לתיירות" )משרד התיירות( ,לכן מבטלים תב"ר
זה.
 .3תב"רים  – 1228 + 1175תכנית ישובית משאבי שדה:
הסבר :ב 2006 -ו 2008-נפתחו בטעות  2תב"רים לאותו
פרוייקט ,מאחר ורק לאחרונה הוחל בפרוייקט ,רק עכשיו
התגלתה הטעות .אנו מאחדים את  2הב"רים לתב"ר 1
מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקציבים הנ"ל ושינוי התב"רים הנ"ל.
.4

אישור דו"ח רבעוני  ,1לשנת :2010
שמואל ריפמן ,הציג הדו"ח הרבעוני הראשון לשנת  .2010מליאת המועצה מאשרת
פה אחד הדו"ח הרבעוני הראשון לשנת . 2010

.5

שינוי אמות מדה לחלוקת מלגות לסטודנטים  -המלצת ועדת מלגת בעמותה למען
הקהילה והתושב :
שמואל ריפמן ,מסר כי ,על פי התכנון ,ביולי  ,2010יחתם הסכם עם משפחת דיוויס,
מלאס-ווגאס ,לסיוע לסטודנטים מרמת הנגב ,בהיקף של  500,000דולר לחמש שנים.
שאול לוי ,הציג הצעה לשינוי קריטריונים של הוועדה הציבורית להענקת מלגות
לסטודנטים .עיקרי השינוי :גובה המלגה  , ₪ 5,000תוכר תרומה לקהילה )בתאום
עם המתנ"ס( בחודשי הקייץ .קבלת מלגה לא תותנה במימון אחר הניתן לסטודנט.
אלאסף פלמר ויצחק קאודרס ,העירו כי לדעתם יש לבטל את הסעיף המגדיר תושבות
במועצה של  5שנים לפחות ,וזאת ,מאחר וסטודנטים חדשים שהגיעו להתיישבות
במועצה ,לא יהיו זכאים למלגה בגלל הגבלת וותק .התקיימה הצבעה על ההצעה
לבטל הדרישה לוותק מינימאלי :בעד בטול הוותק –  .2נגד –  . 9ההצעה נדחתה.
ראש המועצה הציע לשנות אמת המידה לותק ל 3-שנים בלבד.
התקיימה הצבעה 12 :בעד 1 ,נגד 1 ,נמנע.
הוחלט :לשנות אמות המידה לקבלת מלגות סטודנטים ,ע"פ הצעות הועדה ולשנות
את הותק הנדרש ל 3-שנים .ההחלטה תועבר לאישור הנהלת העמותה למען התושב
והקהילה ברמת הנגב.

.6

קליטת צעירים ובנים במועצה – מציג :חגי רזניק:
חגי רזניק ,הציג נייר עמדה ומתווה לפעילות המועצה לחיזוק הקשר עם בני רמת
הנגב ,במטרה להביא לקליטתם בתחום המועצה.
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שמואל ריפמן ,הסביר כי המאמץ והתוכנית לקליטת בני רמת הנגב ,היא חלק
מתוכנית אסטרטגית של המועצה ,לצמיחה דמוגרפית.
איציק לוי מעיר כי צוות חשיבה/הגוי ,אשר יוקם ,חייב לעסוק בכל מגוון ההתיישבות
ברמת הנגב :מושבים ,ישובים קהילתיים ,קיבוצים .איציק לוי מעיר כי המגבלה
העיקרית לקליטה ברמת הנגב היא דיור ותעסוקה .יתכן וצריך יהיה לבחון אפשרות
לבניית דיור ביוזמה פרטית או ביוזמת המועצה .איננו חושב כי בניה להשכרה
מתאימה למטרה זו.
אליאסף פלמר מעיר כי יש להרחיב את תוכנית הקליטה למגוון אוכלוסיה רחב יותר,
בנוסף להחזרת בני רמת הנגב .מציע לקיים דיון ולקדם תוכנית שעבודה מפורטת
להגברת הקליטה.
ז'ק ביסמוט ורותם ישראל מעירים כי חשוב לרתום את "אור משימות" ועמותת
"איילים" לתוכנית הקליטה המוצעת.
מנחם אופיר מעיר כי תעסוקה ואיכות החינוך ,הם מרכיבים מאד מרכזיים בהגברת
המשיכה לקליטת משפחות צעירות.
סיכום :שמואל ריפמן ,מעיר כי נפרשה לפנינו יריעה חלקית לתוכניות המועצה
להרחבת הקליטה בישובים .לאחר בחינה נוספת של ההצעות לפעילות המוצעת,
יובאו המלצות מפורטות לדיון במליאה ודרכי הביצוע.
הסכם יעוץ למתקנים סולריים במועצה – חברת גרינגו – יעוץ סביבתי בע"מ:

.7

ערן דורון ,מרכז פרויקטים סולאריים במועצה ,הסביר את מהות ההסכם המובא
לאישור המליאה ,בנוגע לייעוץ ועריכת המכרז להתקנת מערכות סולאריות במבני
המועצה )הנושא נדון במליאה הקודמת(.
התקיימה הצבעה 12 :בעד ההסכם 1 .נגד.
החלטה :לאשר ההסכם עם חברת גרינגו – יעוץ סביבתי בע"מ.
.8

.9

דיווח מישיבת הנהלת מתנ"ס רמת הנגב מיום : 6.6.2010
א.

הנהלת מתנ"ס רמת הנגב ,מאשרת את דו"ח האיבחון וההמלצות להקמת אגף חינוך
וקהילה במועצה ,אשר הוכן והוצג ע"י הגברת אתי פרחי-זהבי מחברת המתנ"סים.

ב.

הנהלת המתנ"ס ,מסמיכה את ראש המועצה לצאת למכרז למשרת מנהל קהילה
וחינוך במועצה ,על-פי ההמלצות ,בתיאום עם חברת המתנ"סים.

ג.

ראש המועצה יציג את עיקרי הדו"ח וההמלצות למליאת המועצה הקרובה ביום א'
.20.6.10
חבר המליאה מנחם אופיר ,ביקש להעלות שאילתא בנושא מימון הרחבת בית העלמין
במדרשת בן-גוריון .שמואל ריפמן הבהיר ,כי כל בתי העלמין בישובי המועצה ,הם
באחריות הועד המקומי ,כולל תקציבי הפיתוח.
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שאילתא נוספת של חבר המליאה מנחם אופיר ,התייחסה להגדלת תקציב הועד
המקומי במדרשת בן-גוריון .ראש המועצה הסביר כי תקציבי הועדים המקומיים
אושרו במליאה ,ע"פ הנוהל .מקרים מיוחדים של בקשה לשינוי תקציב ועד מקומי,
יועלו במסגרת הדיון החצי-שנתי .2010
ראש המועצה הוסיף כי בכוונתו להביא לאישור המליאה ,אמות מידה
לתקציבי הועדים המקומיים.

רשם :שאול לוי
שמואל ריפמן
ראש המועצה

