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פרוטוקול מליאת המועצה מס'  7/2009מיו 5.7.09
משתתפי:
התנצלו:
נוכחי:

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

נושאי לדיו:
 .1דו"ח ראש המועצה
 .2אישור פרוטוקול מס'  6/2009מ7.6.09%
 .3אישרור החלטות ועדת השקעות מיו 31.5.09
 .4אישור תקציבי לפרוייקטי ותב"רי
 .5אישור הצטרפות ל"אר אהבתי"
 .6הודעה על מינוי נציגי משאבי שדה למליאת המועצה
 .7העברה מקר אוטובוסי לקר רכב קט
 .1דו"ח ראש המועצה
• רו"ח גדעו מאס – מבקר המועצה
ראש המועצה הציג ובר ,את רו"ח גדעו מאס אשר מונה לתפקיד מבקר המועצה.
בהצלחה!
• סיו שנת הלימודי – תחילת החופש הגדול .שמואל ריפמ ציי בסיפוק את סיו שנת
הלימודי ותחילת חופשת הקי והודה לכל גורמי החינו ,במועצה ולמחלקת התחבורה
על מאמציה ותרומת לשנת לימודי שקטה ומוצלחת.
• ביטול הצעת האוצר להקמת "קר הארנונה"
במאמ משות .שלמרכז המועצות האזוריות ,מרכז השלטו המקומי וע נציגי 15
הרשויות הגדולות ,הוסרה מחוק ההסדרי הצעת האוצר ל"קר הארנונה" ממוסדות
המדינה.
• מאבק השלטו המקומי לביטול קיצו מענקי האיזו
החל מה 6.7.09%מרכז השלטו המקומי ומרכז המועצות האזוריות ,פותח במאבק לביטול
הקיצו במענקי האיזו לרשויות המקומיות ,והגזירות הנוספות המתוכננות ב"חוק
ההסדרי".
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס'  6/2009מ7.6.09%
מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול מליאה מס'  6/2009מיו .7.6.09
 .3אשרור החלטות ועדת השקעות מיו 31.5.09
גזבר המועצה ,אליעזר ב סעיד ,הסביר את החלטות ועדת השקעות של המועצה לגבי הפקדות של
כמו כ הוועדה ממליצה להעסיק
יתרות זמניות בתיקי השקעות בכפו .לנהלי משרד הפני.
יוע השקעות ,אשר יבקר את בתי ההשקעות וסיוע לוועדת השקעות.
הראל פיננסי:
גזבר המועצה ,בהתא להחלטת ועדת ההשקעות הנ"ל ,מציע להפסיק את ההתקשרות ע אוצרות
ניהול תיקי השקעות בע"מ ולהעביר את ניהול תיק זה לידי הראל פיננסי .תיק זה בבנק אוצר
החייל ,סני 363 .באר שבע מספר חשבו .12099
מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטות ועדת ההשקעות והעברת ניהול תיק מאוצרות ניהול
תיק השקעות בע"מ להראל פיננסי .כ מאשרת המליאה חתימה בש המועצה על כל המסמכי
המקובלי והדרושי לצור,ההתקשרות ע הראל פיננסי ,מאשרת את ההחלטות המפורטות
ש .מורשי החתימה לביצוע פעולות אלה בכל הקשור בה יהיו של מורשי החתימה המוסמכי של
המועצה.
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 .4הצעות למימו פרוייקטי
מנהל אג .הפיתוח במועצה ,עוזי חבשוש ,פנה לראש המועצה בבקשה לקד פרוייקטי במימו
ביניי ,כמפורט להל:
./ 150,000
• הצטיידות תחנת סניקה בבאר מלכה בס% ,
קידו מימו למשרד השיכו
• קידו תכנו במועצה:
/ 20,000
אשלי – אישור תב"ע ותשריט באזור התעשיה –
משאבי שדה – תכנו כביש גישה לבי"ס "משאבי" – / 25,000
/ 100,000
שילוט כניסה ליישובי – תיכנו אדריכלי –
/ 145,000
סה"כ
•
•
•
•
סיכו:

הסדרת תשתית תחבורתית – שלב ב' נווה בוקר
קידו מימו למ .השיכו –
העתקת קו מי שהתכלה בנווה בוקר במהל,
עבודות הפיתוח לשלב ב' )קידו מימו(.
הקמת כפר רתמי ע"פ רשימת משימות–
תלויות תקציב .
הצבת קראוני בכפר רתמי
קידו מימו לחטיבה להתיישבות.
.
מטרה

מס'

סטטוס

מקור
מימון

תבר

1292

תכנונים שונים ביישובי המועצה

1293

הקמה ושיפוץ מבני חינוך וציבור ברתמים
שיפוץ והצטיידות מבנה גן ילדים במחנה
טלי

חדש
חדש

1212

בניית מוסד חינוכי צין

שינוי

1184

כפר לגמילה מסמים "רוח מדבר"

שינוי

1295

רכישת מבנה יביל לגן ילדים ברתמים

חדש

1295

/ 200,000
/ 400,000
/ 250,000

סכום

הערות

בש"ח

חדש

1294

./ 250,000

כנ"ל

קרן
כללית

קרן
כללית
קרן
כללית
משרד
החינוך
מפעל
הפיס
משרד
החינוך
קרן
כללית

₪ 145,000

אישור תב"ע באשלים= 20אלף
+ ₪תכנון כביש גישה לב"ס
משאבים= 25אלף +₪שילוט
כניסה ליישובים= 100אלף ₪

580,000₪

החטיבה להתיישבות
אמורה למממן את כל
הפרוייקט לקראת איכלוסו
מחדש של היישוב .אם
וכאשר החטיבה
להתיישבות תשיב את
ההקצבה למועצה ,הקרן
הכללית תזוכה בהקצבה
זו.

₪100,000
4,747,366 ₪
2,250,000 ₪
120,000 ₪
70,000 ₪

דרך חשבון עזר בבנק
דקסיה
ביצוע דרך החברה
למשק וכלכלה
כנ"ל  -השלמה

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות התב"רי הנ"ל.
ראש המועצה מבהיר שלגבי יתר הפרוייקטי ה יאושרו רק כאשר נקבל אישור מימו של משרד השיכו.
 .5אישור הצטרפות ל"אר) אהבתי"
המליאה מאשררת פה אחד החלטת המליאה מס'  6\2008מיו  6.7.09על הצטרפות המועצה
האזורית רמת הנגב לעמותת "אר אהבתי".



ד.נ .חלוצה

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

 85515טל ,6564152-08 :פקס6553296-08 :

 .6הודעה על מינוי נציגי משאבי שדה למליאת המועצה
נמסרה הודעה על מינויי של מוני מוני וצבי אלמוג כנציגי משאבי שדה במליאה המועצה,
במקומ של אלה כה וח גולדמ שהתפטרו.
ראש המועצה מבר ,את מוני מוני וצבי אלמוג להצטרפות למליאת המועצה !
 .7העברה מקר אוטובוסי לקר רכב קט – אישור החלטות ועדת רכב.
ראש המועצה הציג החלטות ועדת רכב מיו  , 5.7.09לאישור המליאה
והעברת  / 400,000מקר רכב גדול )אוטובוסי( לקר רכב קט
מליאת המועצה מאשרת הצעת ראש המועצה)בעד  ,14נגד .(1
ראש המועצה מאחל לחברי המליאה חופשת קי נעימה !
הערה :בחודש אוגוסט לא תתקיי ישיבת מליאה.

רש :שאול לוי

שמואל ריפמ
ראש המועצה

