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   שהתקיימהבמשרדי המועצה6.7.08 מיו� 20086/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  
, יצחק קאודרס, יל'מוטי אברג, איציק לוי, אק ביסמוט'ז, שמואל ריפמ	  : משתתפי�

אודי , עוזי דלל,גדעו	 פרידברג, ראוב	 קופל, חגי רזניק, אריה וינד
  .דוד פלמח, זילברשטיי	

  .זיוה שביט, שאול לוי, יעזר ב	 סעידאל, אלי פר�, חיה קולב  : נוכחי�
  אלה כה	.איריס טוביה, רחל ביטו	, ער	 ארז,  ח	 גולדמ	  :התנצלו

  
  :על סדר היו�

  ח ראש המועצה"דו .1
 .1.6.08& מ5/2008אישור פרוטוקול מליאה  .2

 .רי�"אישור תב .3

 ס"הגדלת תקציבי� מוניציפליי� ומתנ .4

 .הצטרפות לעמותה לשמירת שטחי� חקלאיי� .5

 .ג ציבור לועדת בחינה לקבלת עובדי�בחירת נצי .6

 ).מוזמנת זיוה שביט (2008ס " מתנ–תכנית עבודה ותקציב  .7
  

  ח ראש המועצה"דו .1

יועבר בימי� הקרובי� $ 136,000סיוע קהילת דנבר ליישובי המועצה בס.  •
  ).לנושאי ביטחו	(למועצה 

 שמואל ריפמ	 פועל. נחנ. בשבוע שעבר) עד מחל0 מאחז (6 של כביש 20קטע  •
כמו כ	 .  לצומת הנגב דר. צומת שוקת6למימוש התכניות להמש. כביש 

בתכנית ביצוע הרחבת הנתיבי� מצומת גורל לצומת האנדרטה והקמת 
 .מחלפי� בצומת תל שבע ועמק שרה

  
  1.6.08 מיו� 20085/אישור פרוטוקול מליאה   .2

ס "ע" תשתיות לגרעי	 רתמי� בטללי� "1252ר "הוחלט על תב, רי�"באישור תב
הוחלט לא להוציא , לאחר בירור. 1235ר "העברה מתב: מקור המימו	,  1 110,000

ר זה ובמקומו להגדיל את התקציב המוניציפלי של גרעי	 רתמי� בטללי� בס. "תב
  .השינוי התקציבי יעשה לאחר הדיו	 החצי שנתי.  1 110,000של 

  .1.6.08 מיו� 5/2008'   פרוטוקול מליאה מסמאשרתמליאת המועצה 
  

  רי�"אישור תב .3

 סכום  מקור מימון סטטוס מטרה ' מס

 ח"בש       תבר

 370,000 ₪ 1235ר "העברה מתב חדש הקמת מעון יום יביל בטללים 1252

 225,000 ₪ 1235ר "העברה מתב חדש ש"הקמת חימום סולרי לבריכה אזורית במ 1253

 240,000 ₪ פיקוד העורף חדש לקדש ברנע ו ביטחון לכמהיןירענון רכב 1254

 
  .ל"רי� הנ" את התבמאשרתמליאת המועצה 

  
  :חימו� סולרי לבריכה במשאבי שדה
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ח יצטרפו "ראוב	 קופל ודוד פלמ, פ הצעתו של ראש המועצה חברי המליאה"ע

&לוועדת היגוי אשר תלווה את הקמת המערכת הסולארית בבריכת השחייה במשאבי
  .שדה
 

  :הגדלת תקציבי� מוניציפלי. 4
  :ו% שדה בוקרקיב

 את התקציב המוניציפלי של הועד המקומי בקיבו� שדה בוקר בסכו� של הוחלט להגדיל
  .   לתיקו	 מדרכות ושבילי� 1 250,000
              

  :מדרשת ב& גוריו&
   את התקציב המוניציפלי של הועד המקומי במדרשת ב	 גוריו	 בסכו� שלהוחלט להגדיל

  .וגני� לקראת תחילת שנת הלימודי� הבאהלהכנת מעונות היו�  1 300,000
  
  :          ניצנה  
  50,000כתוספת לתקציב השוט0 של  1 110,000 את תקציב ניצנה בס. של הוחלט להגדיל  

 .  160,0001כ. שהתקציב השוט0 של ניצנה יהיה בס. כולל של ,   1 
  
  

  : הסעות לקייטנות קי%
  בסעי0 1 37,000ס בס. של "ב המתנ את השתתפות המועצה בתקציהוחלט להגדיל  

"  �  ".הסעות לקייטנות קי
  

  :הערה לסעי0 הסעות לקייטנה
  .ט"ראש המועצה מציע לקיי� דיו	 במליאה לגבי מדיניות ההסעות לקייטנות בתשס
  התקיימה הצבעה על הצעתו של ראש המועצה להגדיל תקציב הסעות לקייטנות 

  ). בהצעת התקציבשאושרו 1 30,000&בנוס0 ל( 1 37,000בס. 
  7 –בעד 

  2–נמנעי� 
  
  :הערת הגזבר    
  למליאה    ,  במליאה הבאה2008 העדכו	 התקציבי יבוצע ויאושר יחד ע� שינוי תקציב     

  לאחר אישור המליאה השינוי התקציב ישלח.             יפורטו תוספת ההכנסות וההוצאות
  .למשרד הפני� לאישור  

  

   לשמירת שטחי� חקלאיי�–" יאר% אהבת"הצטרפות לעמותת  .5
אר� "שמואל ריפמ	 הביא לאישור המליאה את הצעתו להצטרפות המועצה לעמותת 

  .לשמירת השטחי� החקלאיי�" אהבתי
  ".אר� אהבתי" הצטרפות המועצה לעמותת מאשרתמליאת המועצה 

  
  בחירת נציג ציבור לוועדת בחינה לקבלת עובדי� .6

מנהלת כוח האד� מקיבו� , ינה גלילי את בחירתה של רמאשרתמליאת המועצה 
. כנציגת ציבור בוועדת בחינה לקבלת עובדי� במועצה ואת בת שבע א, רביבי�

  .כנציגי המועצה בועדה, א ושאול לוי מזכיר המועצה"מנהלת כ
  

 2008 ס " מתנ–תכנית עבודה ותקציב  .7
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פ דפי "ע 2008ס לשנת "סקרה את תכנית העבודה של המתנ, זיוה שביט, ס"מנהלת המתנ

  .תכנית העבודה השנתית שחולקו לחברי המליאה
מבקש לקיי� דיו	 בבקשתו להגברת הפעילות המקומית , נציג קדש ברנע, איציק לוי

ראש המועצה מערי. כי יש צור. לבחו	 אלו פעילויות . ס"בפתחת ניצנה מטע� המתנ
 מצד שני קיימת ).'פעילות קרמיקה וכו, תנועות הנוער: כגו	(יכולות להתקיי� בפיתחה 

חשיבות להשתתפות ילדי הפיתחה בפעילות המועצה ומעורבות ע� ילדי היישובי� 
  .האחרי�

  :סוכ�
ס ע� צוות החינו. בפיתחה בהשתתפות "במהל. הקי� תתקיי� פגישה של מנהלת המתנ

  ).באחריות זיוה שביט(ראש המועצה 
  

  :הערה
  ימה חופשה נע– באוגוסט לא תתקיי� ישיבת מליאה        

  
  
  
  
  
  

  שמואל ריפמ	
  ראש המועצה                שאול לוי:רש�


