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פרוטוקול מליאת המועצה מספר  , 5/2011מיום 5.6.2011
משתתפים:
נוכחים:
התנצלו:

שמואל ריפמן ,ז'ק ביסמוט ,תומר פריאל ,אריה וינד ,גדעון פרידברג ,
זהבה סיגל ,יצחק קאודרס ,אודי זילברשטיין ,איציק לוי  ,צבי טוכטרמן,
אלי פרץ ,מוטי אברג'ל ,מוני מונין  ,דוד פלמ"ח ,רחל ביטון  ,מנחם אופיר.
שאול לוי ,אליעזר בן סעיד  ,שירה מוריוסף ,עמיקם סימון ,עלית וויל-שפרן,
מידד גורן
אלאסף פלמר ,ערן ארז ,ראובן קופל.

על סדר היום:
 . 1דו"ח ראש המועצה
 . 2אישור פרוטוקול מליאה מספר  ,4/2011מ1.5.11-
 . 3אישור תב"רים
 . 4הצעה להרכב ועדת משנה לת כנון ובניה .
 . 5דיון בהצעה לנסיעת גומלין של חברי המליאה ועובדי המועצה לפולין (פלונסק).
 . 6הוועדה לאיכות הסביבה ברמת הנגב  -מציגה עלית וויל שפרן  ,יו"ר ועדת איכה"ס.
 . 7המשך הדיון בנושא חיבור חשמל לשכ ' טללים ומרחב עם
 . 8הצגת פרויקט  - G.I.Sמידע גיאוגרפי ממוחשב במועצה
 . 1דו "ח ראש המועצה:
ראש המועצה דיווח על "פרוייקט המשתלמים" ,המתקיים בפתחת ניצנה .
כיום כ 200 -משתלמים בחקלאות מויטנאם ובורמה ,ומה  1.9.11עוד  50מסין
(יום לימודים אחד בשבוע  ,ובשאר הימים עובדים במשקי החקלאים ) .הפרויקט זוכה להערכה
רבה הן במדינת ישראל והן במ דינות המוצא של המשתלמים  .הכוונה להגדיל מספר המשתלמים
ב 2012-ל 250-איש .כמו כן ,יוכן תיק תורם להקמת מבנה מרכז משתלמים בכפר הקהילתי ניצנה .
 . 2אישור פרוטוקול מליאה מס '  , 4/2011מיום 1.5.2011
מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול מליאה מס '  , 4/2011מיום . 1.5.2011
 . 3אישור תב "רים:
גזבר המועצה הציג התב"רים ,להלן לאישור המליאה :
סכום ב ₪

1400

רענון רכב ביטחון עזוז

חדש

פיקוד העורף

₪
120,000

הסכום
הכולל
לפני
השינוי
₪0

מס'
תב"ר

1401

שדרוג כיתות מחשבים במשאבים

חדש

1402

תחנת הסעה בטללים

חדש

קרן כללית מועצה -
השלמה
משרד התחבורה

₪
150,000
₪
120,000

₪0

1402

כנ"ל

קרן כללית

₪ 30,000

1326

שיפוץ אשקוביות בכמהין

שינוי

החטיבה להתיישבות

1403

פרוייקט תחבורתי  -דרך לחיים
2011
פרוייקט תחבורתי-דרך לחיים2011
– סימון כבישים

חדש

משרד התחבורה

₪
212,265
₪
300,000
₪ 65,636

1404

מטרה

סטטוס

חדש

מקור מימון

משרד התחבורה

הערות

קב"ט המועצה ביקש להוסיף
 50אש"ח להקצבת פקע"ר על
מנת לקנות רכב אחר.
רצ"ב מכתב ערן דורון
עודד יבדוק עם משרד
התחבורה עם הקצבה זו אפשר
גם תחנה באשלים.
כנ"ל

₪
250,000
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הערת ראש המועצה לגבי החלפת רכב ביטחון לעזוז :למרות בקשתו של קב"ט המועצה להוסיף  50אש"ח
ממקורות המועצה לרכישת רכב אחר  ,ראש המועצה מציע לא להענות לבקשה .
תב"ר :1403פרויקט תחבורתי – דרך לחיים  / 2011עדיין לא ידוע לנו לאיזה פרויקטים משרד התחבורה
מאשר את ההקצבה.
מליאת המועצה מאשרת את התב"רים הנ"ל.
אישור תב "רים פנימיים של הועדים המקומיים:
תב"רים של הועד המקומי מרחב עם
נא לאשר התב"רים הבאים המבוצעים ע "י הועד על פי מקור מימון שאושרו ע "י המליאה בסך של ₪ 700,000
לעבודות פיתוח  2011במרחב עם:
תב"ר
₪350,000
שיפוץ מועדון
5
תב"ר
₪350,000
פיתוח כיכר הכניסה ליישוב
6
כמו כן לאשר שינויים פנימיים של תב "רים הועדים המקומיים :
מרחב עם :העברת  ₪ 5,386מתב"ר ועד מס' ( 1הרחבת מועדון ) לתב"ר פנימי ( 2הסדרת רשת חשמל)
העברת  ₪ 77,376מתב"ר פנימי ( 1הרחבת מועדון ) לתב"ר פנימי ( 3פיתוח נוי
וחצר)
כמהין:

העברת  ₪ 80,677מתב"ר פנימי ( 2מועדון נוער ) לתב"ר פנימי ( 1שיפוץ אשקוביות)

תקציב לשיפוצי קיץ בב " ס תיכון לחינוך סביבתי במדרשה:
ראש המועצה מציע להגדיל תקציב בית הספר לחינוך סביבתי ב ₪ 40,000 -למטרת שיפוצי קיץ שיערכו
בחופשה.
מנגד ראש המועצה מבקש לבטל את ההחלטה שהמליאה קיבלה ב 29/11/10 -בדבר "העמדת "רשת
ביטחון" לב"ס לחינוך סביבתי לשנת תשע"א בסך של  ₪ 100,000מתוך הרזרבה לתקציב .
מליאה המועצה מאשרת שיפוצי קיץ לפי בקשת ראש המועצה מתוך הרזרבה לתקציב  ,2011ומבטלת
ההחלטה הקודמת בעניין "רשת בטחון".
התקיימה הצבעה 10 :בעד 3 ,נגד 3 ,נמנעים
 . 4הצעה להרכב ועדת המשנה לתכנון ובניה רמת הנגב:
ראש המועצה הביא הצעתו להרחבת ועדת המשנה רמת הנגב  ,המונה  7חברים (ע"פ המלצת היועץ
המשפטי):
יו "ר :שמואל ריפמן
.1
.2
.3
.4
.5
.6

גדעון פרידברג
ראובן קופל
אליאסף פלמר
זהבה סיגל
צבי טוכטרמן
אודי זילברשטיין

ממלא מקום:
תומר פריאל
מנחם אופיר
יצחק קאודרס
דוד פלמ"ח
ז'ק ביסמוט
מוני מונין

התקיימה הצבעה 10 :בעד 2 ,נגד 3 ,נמנעים

מליאת המועצה מאשרת הרכב ועדת המשנה לתכנון ובניה רמת הנגב.
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 . 5דיון בהצעה לנסיעת גומלין של חברי מליאה ועובדי המועצה לפולין :
ראש המועצה הביא הצעתו לנסיעת משלחת גומלין לפולין  ,הכוללת חברי מליאה ועובדי המועצה .
חברי המליאה התייחסו לנושא והביעו תמיכתם בהצעת ראש המועצה .
הצביעו 15 :בעד 2 ,נמנעו .אין מתנגדים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת נסיעת משלחת לפולין  ,בהרכב חברי מליאה ועובדי מועצה.
גזבר המועצה יביא העלויות הכספיות לאישור המליאה .
 . 6הועדה לאיכות הסביבה ברמת הנגב מציגה:
עילית וויל-שפרן ,יו"ר הועדה לאיכה"ס ,הציגה עיקרי תפקידיה של הועדה ברמת הנגב (ועדה
סטטוטורית ע"פ צו המועצות האזוריות ).
במליאה הבאה תובא הצעת איוש חברי הועדה לאישור המליאה .
 . 7חיבור חשמל לשכ ' טללים ומרחב עם:
המועצה שילמה לח.ח.י .תשלום בגין חיבורי חשמל לטללים (הרחבה) ולבניית הקבע במרחב עם
(החלטת מליאה מס'  , 4/2011מיום .) 1.5.2011
ע"פ חוות דעת היועץ המשפטי  ,הועדה המקומית תיגבה עלות חיבור החשמל למגרשים
מהמשתכנים ,בעת מסירת טופס /2טופס 4או בעת מתן היתר בניה של המשתכן .
מליאת המועצה מאשרת  ,פה אחד ,תשלום לח.ח.י .בסך  .₪ 155,937סכום זה ,כאמור ,יוחזר ע"י
המשתכנים.
מקור תקציב :התשלום מחוייב בתקציב הועדה לתכנון ובנייה  .ההכנסות ,כאשר תתקבלנה
מהתושבים ,ייזכו את תקציב הועדה לתכנון ובנייה .
 . 8הצגת פרויקט  - G.I.Sמידע גיאוגראפי ממוחשב:
מוזמנים :שירה מור יוסף ועמיקם סימון .
שירה מור יוסף ועמיקם סימון סקרו את פרויקט  , G.I.S.המוקם בחודשים האחרונים במועצה .
המידע הגיאוגראפי יכלול נתוני הישובים ויהיה גם אינטר נטי לשימוש התושבים ו/או בעלי עניין.
רשם :שאול לוי
שמואל ריפמן
ראש המועצה

