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פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  6/2009מיו 07.06.09
משתתפי:
נוכחי:
התנצלו:

שמואל ריפמ ,דוד פלמח ,ז'אק ביסמוט ,ראוב קופל ,עוזי דלל ,ער ארז ,איריס טוביה,
אריה וינד ,רות ישראלי ,יצחק קאודרס ,חגי רזניק ,גדעו פרידברג ,אודי זילברשטיי,
מוטי אברג'יל ,איציק לוי ,אלי פר.
שאול לוי ,אליעזר ב סעיד
רחל ביטו

נושאי לדיו
 .1דו"ח ראש המועצה
 .2אישור פרוטוקול מליאה  5/2009מיו . 3.5.09
 .3אישור תב"רי ועדכו תב"ר שנתי –
 .4שינויי תקציבי הועדי
 .5מענק לבניית מרכז חוקרי
 .6אישור דו"ח רבעוני לשנת .2009
 .7אישרור החלטת ועדת תמיכות
דו"ח ראש המועצה
.1
א .חוות בודדי – צווי פינוי – המועצה פועלת בדרכי שונות כדי להתמודד ע דרישות הפינוי של
פרקליטות המדינה כנגד חלק מחוות הבודדי.
ב .סקר הוצאות הסעת תלמידי במועצה – חברת בר+ניר הכינה דו"ח המסכ את יעילות השימוש
ברכבי המועצה להסעות תלמידי ,הסעות עובדי הוראה והסעות חינו ,מיוחד .ע"פ הסקר,
המועצה פועלת ביעילות וברמת תיפעול סבירה בהשוואה למועצות אחרות.
אישור פרוטוקול מליאה מס'  5/2009שהתקיימה ביו א' .3.5.09
.2
מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול .5/2009
אישור תקציבי ועדי מקומיי ותב"רי
.3
א( אישור תב"רי ושינוי תב"ר שנתי:
מטרה

מס'
תבר
 1191הרחבת בית הילד

שינוי

העברת העוד לתבר 1189

 1203עבודות בטיחות והצטיידות

שינוי

העברת העוד לתבר 1189

 1213הקמת חדר כושר אזורי
 1230תשתיות מחנה זמני רתמי

שינוי
שינוי

 1231בניית כיתת ג במרחב ע

שינוי

העברת העוד לתבר 1189
כיסוי גרעו מעוד בתבר 1241
כיסוי גרעו מרזרבה  95,322
+מתבר  38,285 =1241

 1189הקמת מעו יו במדרשה

שינוי

כיסוי גרעו מיתרת תברי בעוד

 1179תכנו כביש 10

שינוי

מינהל מקרקעי ישראל

1289

תב"ע קדש ברנע

 1290תשתיות לשכונה

סטטוס

מקור מימו

סכו
בש"ח
23,826

162,295

200,000
 32,336

133,607

500,000

200,000

חדש

החברה הממשלתית לתיירות

₪ 90,000

חדש

קרן כללית

₪
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חדשה בשדה בוקר
כבישי גישה לכפר
 1291איילים
עבודת פיתוח במשאבי
 1259שדה
תכנון שכונה קהילתית
 1175במשאבי שדה
 1241קמפיין אינטרנט
סה"כ שינוי בתב"ר
השנתי
+
+

220,000
חדש

משרד התחבורה

2,000,000

שינוי

קרן כללית
כיסוי גרעון מתב"ר 1259
וסגירת התב"ר
העברת העודף לתברים
אחרים

50,000

שינוי
שינוי

13,966
184,500
2,869,288

התב"ר השנתי האחרו שאושר ע"י משרד הפני )עדכו  (1היה ע"ס ./ 15,161,000
ע אישור התב"רי הנ"ל ,התב"ר השנתי המעודכ )עדכו  (2יהיה ע"ס ./ 17,830,000

מליאת המועצה מאשרת את שינוי התב"ר השנתי.
הצבעה 13 :בעד  1נגד.
ב( שינוי תקציבי הועדי המקומיי:
מטרה
הגדלת תקציב ועד
עבור נקיון הישוב
בן גוריון
הגדלת תקציב ועד
שיפוץ חדר כושר
בן גוריון
חגיגות חג ה60 -
הגדלת תקציב ועד
לקיבוץ
משאבים
שיפוץ תשתיות ומבני
הגדלת תקציב ועד
ציבור
שדה בוקר
הגדלת של ועד
שיפוץ מבני ציבור ונוי
כמהין
שיפוץ תשתיות קרוונים
הגדלת תקציב קדש
ובריכת שחייה
ברנע
שיפוץ רשת חשמל,
הגדלת תקציב ועד
מועדון ונוי
מרחב עם

סכום

מקור מימון

 100,000קרן כללית
 100,000קרן כללית
60,000

רזרבה 2009

 280,000קרן כללית
 200,000קרן כללית
 216,000קרן כללית
 135,000קרן כללית

מליאת המועצה מאשרת השינויי בתקציבי הוועדי המקומיי בהצבעה 13 :בעד  1נגד.
ג( מענק לבניית מרכז חוקרי:
לפני יותר משנה מליאת המועצה אישרה קידום מימון של  ₪ 500,000עבור בניית
מרכז חוקרים בתחנת הניסיונות
שנבנה בכספי תרומות מחו"ל.
לאור העובדה שתכנית התרומות לא התממשה במלואה ,מוצע לראות בקידום מימון
זה כהשתתפות המועצה בבניית
מרכז המוקרים.
אנו ממשיכים בכל זאת לנסות לממש את כל התרומות שהובטחו .במידה והיתרה
תתקבל במועצה ,הקרן הכללית תזוכה.



ד.נ .חלוצה

לשכת ראש המועצה
 Email:srifman@rng.org.il
 www.rng.org.il

 85515טל ,6564152-08 :פקס 6553296-08 :

מקור המימון :קרן כללית

מליאת המועצה מאשרת את ההצעה הנ"ל בהצבעה 13 :בעד  1נגד.
אישור דו"ח רבעוני לשנת 2009
.4
גזבר המועצה הציג הדו"ח הרבעוני הראשו לשנת .2009
מליאת המועצה מאשרת פה אחד הדו"ח הרבעוני לשנת .2009

.5

אישרור החלטת ועדת תמיכות

גזבר המועצה הציג החלטות ועדת התמיכות המצ"ב על ס./ 92,000 ,
 .1ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב
בקשת תמיכה בס ,של  / 4,000המיועדת ,ביחד ע תרומות אחרות בסכו כולל של  8מיליו  ,/עבור
השרות הרפואי לנשי וליולדות המגיעות והמאושפזות ע המעבר לבני נשי ויולדות חדש העומד
להיפתח לקראת סו 2009 1בבי"ח סורוקה.
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחיני שקבעה המועצה למת תמיכות למוסדות ציבור – סעי2.1 1
לתבחיני.
לבקשה צורפו האישורי הנדרשי וכ דו"חות כספיי ליו  31/12/07ומאז בוח ליו  .31/12/08הוגשה
הצעת תקציב לשנת .2009
החלטה :ממליצי לאשר את הבקשה לתמיכה בס ,של  / 4,000למטרה שהתבקשה.
 .2ש"י אגודה לשיקו וסיעוד ילדי נכי )אגודת ש"י( )ע"ר(
התרומה המבוקשת ביחד ע תרומות אחרות בסכו כולל של  ,/ 970,500למימו פעילות נופשוני,
מחנות קי ,חוגי והעשרה לילדי נכי .ילדי נכי מתגוררי בתחו המועצה נהני מפעולותיה של
העמותה.
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחיני שקבעה המועצה למת תמיכות למוסדות ציבור – סעי3.2 1
לתבחיני.
לבקשה צורפו האישורי הנדרשי וכ מאז בוח ל 2008+והצעת תקציב לשנת .2009
החלטה :ממליצי לאשר תמיכה בס ,של  / 3,000למטרה שהתבקשה.
 .3האגודה לסוכרת נעורי בישראל )ע"ר(
התרומה המבוקשת מיועדת לסייע במימו בדיקות מיוחדות במרפאת סורוקה .ילדי חולי סכרת נעורי
המתגוררי בתחו המועצה נהני מהסיוע של העמותה לפעילותה של המרפאה הנ"ל.
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחיני שקבעה המועצה למת תמיכות למוסדות ציבור – סעי3.2 1
לתבחיני.
לבקשה צורפו דו"ח כספי  ,2007מאז בוח לשנת  2008והצעת תקציב לשנת  ,2009כנדרש.
החלטה :ממליצי לאשר תמיכה בס ,של  / 3,000למטרה שהתבקשה.
 .4המרכז למחקר וישו חקלאי ע"ש חיי מולכו )ע"ר(
בקשת תמיכה בס ,של  / 6,000המיועדת ,ביחד ע תרומות אחרות בסכו כולל של  / 92,000למימו
מלגות לסטודנטי ,תמיכה בפרויקטי חינוכיי ומרכז מידע .סטודנטי המתגוררי בתחו המועצה
נהני ממלגות שמחלקת העמותה.
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחיני שקבעה המועצה למת תמיכות למוסדות ציבור – סעי1.1 1
לתבחיני.
לבקשה צורפו האישורי הנדרשי וכ דו"חות כספיי ליו  31/12/08והצעת תקציב לשנת .2009
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החלטה :ממליצי לאשר את הבקשה לתמיכה בס ,של  / 6,000למטרה שהתבקשה.
 .5עמותת מצפה רביבי ע"ש יוס +ויי*
בקשת תמיכה בס ,של  / 70,000המיועדת לפעילות חינוכית ולאחזקת אתר ראשית ההתיישבות )"11
הנקודות"( בנגב מתו ,תקציב כולל של  / 541,000המיועד למימו פעולות אלו .הבקשה כוללת תמצית
דו"ח כספי לשנת  2008והצעת תקציב לשנת  ,2009ללא האישורי הנדרשי בהתא לנוהל תמיכות.
העמותה ופעילותה מוכרות למועצה מזה שני רבות .העמותה מקבלת תמיכה מדי שנה ממשרד החינו.,
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחיני שקבעה המועצה למת תמיכות למוסדות ציבור – סעי 4 1לתבחיני.
החלטה :בכפו 1להמצאת כל האישורי הנדרשי לפי נוהל התמיכות ודו"ח כספי )לפחות מאז בוח(
לשנת  2008עד לדיו במליאה ובדיקת של המסמכי שיומצאו ,ממליצי לאשר את הבקשה לתמיכה בס,
של  / 70,000למטרה שהתבקשה.
 .6עמותת זק"א – איתור חילו* והצלה
בקשת תמיכה בס ,של  / 53,743המיועדת לפעילות בתחו המועצה בהתא למטרות העמותה מתו,
תקציב כולל של  / 97,716המיועד למימו פעילות זו .הבקשה כוללת את המסמכי הנדרשי בהתא
לנוהל התמיכות.לבקשה צור 1דו"ח כספי ל ,31/12/07+לא צור 1דו"ח או מאז בוח ל31/12/08 +
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחיני שקבעה המועצה למת תמיכות למוסדות ציבור – סעי2.5 1
לתבחיני.
החלטה :ממליצי לאשר תמיכה בס ,של  / 3,000למטרה שהתבקשה בכפו 1להגשת מאז בוח ל+
..31/12/08
 .7עמותת עתיד במדבר:
בקשת תמיכה בס ,של  / 25,000המיועדת לפעילות של קבוצת לימוד תהליכית הנפגשת מזה  7שני .
הקבוצה משלבת ומפגישה את תושבי מרחב ע ע תושבי מקיבו משאבי שדה ושדה בוקר .תקציב
העמותה על כלל פעילותה הינו  / 2,548,000ומזה כ / 314,330 +הקשורי ישירות או בעקיפי בפעולות
בהשתתפות תושבי רמת נגב .הבקשה כוללת את המסמכי הנדרשי בהתא לנוהל התמיכות.
הוגש הצעת תקציב לשנת תשס"ט ,לא הוגש דו"ח כספי או מאז בוח לשנת .2008
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחיני שקבעה המועצה למת תמיכות למוסדות ציבור – סעי1.2 1
החלטה :ממליצי לאשר תמיכה בס ,של  / 3,000למטרה שהתבקשה בכפו 1להגשת מאז בוח ל+
.31/12/08

מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת ועדת התמיכות לשנת .2009
רש :שאול לוי
שמואל ריפמ
ראש המועצה

