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   05.10.08 מיו� 20088/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  
  , ח"דוד פלמ, אריה וינד, איציק לוי, אק ביסמוט'ז, שמואל ריפמ�  : משתתפי�

  רחל   , איריס טוביה, גדעו� פרידברג, ער� ארז, ראוב� קופל, יל'                        מוטי אברג
  .חייה קולב, ת� ישראלירו, חגי רזניק,                         ביטו�

  .ער� דורו�, אליעזר ב� סעיד  : נוכחי�
  אלה כה�, יצחק קאודרס, עוזי דלל, אודי זילברשטיי�, ח� גולדמ�  : התנצלו
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  ח ראש המועצה"דו. 1

שלא בוצעו ,  החלטות שבוצעו– החלטות המליאה ח מפורט של ביצוע"מוצג דו  )  א
   .2008ס שהוחלט באפריל "ראש המועצה יבדוק מדוע לא בוצע גידור המתנ.ובתהלי/

ראש המועצה מציג הנייר של שר החקלאות ופיתוח הכפר על הקמת מכלאה לגמלי�     ) ב
  .משוטטי� במרחבי הנגב

� בי� שמואל ריפמ� לבי� חברת  צור, הסכ� שנחת: תביעה דיבה נגד חברת החדשות  ) ג
בזמנו המועצה הגישה תביעה בנושא . חיי� ריבלי�, אבי וייס, מ"החדשות  הישראלית בע

  ).ב הסכ�"רצ. ( בנושא עיר הבהדי�2הכתבה  שפורסמה בערו0 
  
  .7.9.08" מ20087/' אישור פרוטוקול מליאה מס  . 2

  .7.9.08 פרוטוקול מליאה מיו� מאשרתמליאת המועצה 
 מזל לבל לרנר כמייסדת של  העמותה למע� – פי הצעת בקו הוחלט לצר, את תושבת אשלי� על

  .7/2008התושב והקהילה ברמת נגב שהוחלט על הקמתה במליאה 
  
  רי�"רי� ואישור סגירת תב"אישור תב  . 3

  :רי� לאישור המליאה"גזבר המועצה הציג התב

 הערות  סכו�  מימו�מקור סטטוס מטרה ' מס

  ח"בש       תבר

  580,000 1 משרד השיכו� חדש  יחידות ברביבי�10 ) תשתיות ל1260

   ₪ 900,000משרד התחבורה     שינוי  כביש גישה לבית השנטי1225

  השתתפות המועצה ₪ 100,000  קר� כללית  שינוי  ל"כנ1225

  אל, דולר55תרומה  ₪ 189,247 אקסודוס נורד    שינוילעמותת אקסודוסבניית בית באשלי� 1158

  .ל"רי� הנ" התבמאשרתמליאת המועצה 
  

 )מוזמ' ער' (2008תכנית עבודה מקושרת תקציב " 2000שותפות "תיירות ו .4
 מנהל המחלקה פורס בפני חברי המליאה הפעילות של המחלקה ה� בתחו� התיירות –ער� דורו� 

  .אלות חברי המליאהער� ענה לש, לאחר סקירת הפעילות. 2000וה� בכל נושא שותפות 
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 תקציב שוט* לאג* הפיתוח במועצה .5

מציע . ראש המועצה מסביר שע� הקמת אג, פיתוח במועצה התברר שלאג, זה אי� תקציב תפעולי
לקידו� פרוייקטי� שוני� שבשלב  זה אי� לפרוייקטי� אלה מקורות  1 100,000לאשר תקציב של 

  .מימו�
  . עוזי חבשוש:האחראי על תקציב זה יהיה מנהל האג,

  :החלטה
  .לאג, הפיתוח 1 100,000 את הצעת ראש המועצה לאשר תקציב של מאשרתמליאת המועצה 

  רזרבה לתקציב: מקור מימו�
  

 :אישור הקצבה של המועצה להסדר הימורי� בספורט .6
בגי� ציוד לחדר כושר  1 100,000המועצה להסדר ההימורי� בספורט מוכנה להשתת, בסכו� של 

  . 134,4901: כ ההשקעה המדווחת" סה–שיפו0 המבנה ומיזוג , בי�בקיבו0 רבי
  .על המועצה לחתו� על החוזה המסדיר את ההקצבה מול המועצה להסדר הימורי� בספורט

  :החלטה
  . החתימה על החוזהמאשרתהמליאה 

  . 100,0001אלי לופו ידאג להעברת כל החומר לש� קבלת ההקצבה בס/ 
  .י קיבו0 רביבי�"בה ימומ� עההפרש בי� העלות לבי� ההקצ

  .המועצה תעביר את ההקצבה לרביבי� רק כאשר זאת תתקבל אצלה
  

 ממשאבי שדה ) סטריקו( אריה שורק–בחירת חבר לועדה לעידוד היצירה  .7
  .ראש המועצה מציע לבחור באריה שורק כחבר נוס, בועדה לעידוד היצירה

  :החלטה
  . את ההצעהמאשרתהמליאה 

  

 .המועצה לוויטנא�אישור נסיעת ראש  .8
   2008ראש המועצה קיבל הזמנה משגרירות ישראל בוויטנא� לבקר בנובמבר 

  ).ב ההזמנה הרשמית"רצ. (בוויטנא�
  הקשר של רמת נגב ע� וויטנא� קשור להסכ� של מדינת ישראל לבי� וויטנא� לקבל  

   משתלמי� 100 ) שני� שאנו מקבלי� כ3ברמת נגב כבר . משתלמי� בחקלאות באר0
  . בשבוע1 ימי� ולומדי� יו� 5המשתלמי� עובדי� . מדי שנה להשתלמות ברמת נגב

  .י החברה הכלכלית אג, מחקר ופיתוח"הפרוייקט מנוהל אצלנו ע
  .פ" מו–חברה כלכלית . פרויקט משתלמי� : מקור המימו� לנסיעה

  . את הנסיעה ומימונהמאשרתמליאת המועצה 
  .וינדיחלי, את ראש המועצה  בהעדרו אריה 

                    
  
  
  

  שמואל ריפמ�
  ראש המועצה                  

  
  
  
  

  אליעזר ב� סעיד: רש�
  
  


