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משתתפים :שמואל ריפמן ,דוד פלמח ,ראובן קופל ,אליסף פלמר ,תומר פריאל ,גדעון
פרידברג ,מוטי אברג'ל ,צביקה טוכטרמן ,מנחם אופיר ,ארז ירדני,
זהבה סיגל.
אליעזר בן סעיד ,ערן דורון ,אדווה לויד ,מוטי זנה ,ענת לב רן ,עוזי חבשוש.
נוכחים:
ערן ארז ,איציק לוי ,רחל ביטון,גיל פלורמן ,איתן פאר ,צבי אלמוג ,מוני
התנצלו:
מונין,
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4

עדכון של ראש המועצה על החלטת הממשלה על הקמת "עיר עמים".
דיווח על התקרית בגבול מצרים הבוקר.
דיווח ראש המועצה על המגעים בין רמת הנגב לירוחם
אישור ועדת בחירות לבחירות למועצה שיתקיימו בדצמבר  2012ובחירת יו"ר
הועדה.

 .1עדכון של ראש המועצה על החלטת הממשלה על הקמת " עיר עמים ":.
ראש המועצה סקר את תכנית הקמת המתקן למהגרי עבודה באזור קציעות.
החלטה:
לאחר דיון התקבלה הצעתו של ראש המועצה לפיה תפעל רמת הנגב בכל דרך,
ציבורית ומשפטית ,למנוע את החרפה של הקמת מתקן אוהלים בשטחה עבור אלפי
מסתננים ומהגרי עבודה.

 .2דיווח על התקרית בגבול מצרים הבוקר.
ראש המועצה סקר את האירוע הביטחוני בגבול מצרים הבוקר ליד קדש ברנע .כמו
כן סקר את תפקוד המועצה בכל הקשור להפעלת מטה החרום ,התארגנות צוותי
כוננות וצח"י בישובים .הישובים התנהלו למופת  .המועצה תמשיך לאמן ולתרגל את
הצוותים השונים על מנת לתת מענה מתאים לכל מצב.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד להסמיך את ראש המועצה והצוות המקצועי
לקדם את התכנית לחיזוק ישובי פתחת ניצנה בתחומי הבטחון ,החברה
והתעסוקה.
 .3מגעים עם ירוחם:
ראש המועצה סקר את המגעים המתנהלים עם ירוחם בכל הקשור לבקשתם
להעברת שטחים וכספים מרמת הנגב לירוחם .התקיימו מספר פגישות בין ראש
מועצת ירוחם לבין ראש מ.א .רמת הנגב .לאחרונה הגיש ראש מועצה ירוחם את
בקשותיהם בכתב.
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שמוליק ריפמן הביא לאישור המליאה הצעתו לנוסח התשובה שברצונו להעביר
לראש מועצת ירוחם.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את נוסח המכתב שהוצע ע"י ראש המועצה.

 .4הקמת ועדת בחירות:
ב 4.12.2012-יתקיימו הבחירות לראש המועצה ,לנציגי הישובים במליאת המועצה
ולועדים המקומיים.
בהתאם לסעיף  138בצו הרשויות המקומיות\מועצות אזוריות ,על המועצה לבחור
ועדת בחירות עד ל 1.7.2012 -ולבחור אחד מחברי הועדה ליו"ר הועדה.
זכאי להיות חבר ועדת הבחירות מי שנתקיימו בו  2התנאים:
א .הוא תושב המועצה האזורית
ב .הוא בן  17שנים ומעלה ביום היבחרו לועדת הבחירות.
ראש המועצה מציע למליאה לאשר ועדה של  3חברים בהרכב הבא:
אריה וינד
עדי פורטוגז
גלית סבדיה

יושב ראש הועדה

תושב קיבוץ שדה בוקר
תושב מדרשת בן גוריון
תושבת כמהין

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב ועדת הבחירות והיושב ראש שלה.

שמואל ריפמן
ראש המועצה
רשם :אליעזר בן סעיד

