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 פרוטוקול מליאה מס'  8/2010 , מיום 5.9.2010 
  
  

  :משתתפים
  ראובן קופל  צבי טוכטרמן  אק ביסמוט'ז  שמואל ריפמן

  וינד אריה  אלי פרץ  דוד פלמח  תומר פריאל
  פרידברגגדעון   אודי זילברשטיין  יל'מוטי אברג  מוני מונין

  יצחק לוי  מנחם אופיר  רחל ביטון  ערן ארז
  

  :התנצלו
  צבי אלמוג  אסף פלמראל  יצחק קאודרס  רותם ישראל

  
  :נוכחים

משאבי  –נפתלי , זהר  אליעזר בן סעיד  שאול לוי
  שדה

  

  
  

  :נושאים לדיון

1. 
  .ח ראש המועצה"דו

2. 
  . 25.7.2010מיום ,  7/2010אישור פרוטוקול מליאה מספר 

3. 
  .רים"אישור תב

  ס צין ולמכינת הנגב"אישור תקציב נוסף לב
4. 

  .שדה-של משאבי, 2009 ,הכספי ח "אישור הדו

5. 
  .ס"של המתנ, 2009לשנת  הכספי ח"אישור הדו

6. 
  .של עמותת הספורט, 2009, הכספיח "אישור הדו

7. 
   2009לשנת  מ"החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב בעהצגת הדוחות הכספיים של 

8. 
  אישור כתב שיפוי למדרשת בן גוריון

9. 
  .2010 - ל שנירבעוני  ח "אישור דו

  .קהילה ברמת הנגבהליף לאיריס טוביה בעמותה למען תושב ואישור מח.10

  .ל"אישור התחייבות לקק.11

  .שונות.12

  
  
  

ראש המועצה מעיר כי   -  מוני מונין  חבר המליאה י"בקשה להעלות סעיף לסדר היום ע    
 48, בכתב  על פי בקשה סעיף לסדר היום וסיףהל לבקש יש, פ צו המועצות האזוריות"ע

ניתנת האפשרות לחבר המליאה להעלות , לפנים משורת הדין.  נוס הישיבהשעות לפני כי
  :הנושא

לקבל סיוע כספי מהמועצה למימון פעילות של ישובים ותושבים בסוגיית גלעד   :הבקשה
  .שליט

  
  .נמנעו 2, התנגדו   2, התנגדו לאשר הבקשה 8  :התקיימה הצבעה

  



��לשכת ראש המועצה                                                                               

                                                                                                                   Email:srifman@rng.org.il��������������������������������������

��������������������������������                                                                                          
  www.rng.org.il          ��

��

����������������������������������������������������������6553296-08: פקס, 6564152-08: טל�������������������������������������������85515חלוצה  . נ.ד�����

  

 

  .ל"לדחות הבקשה הנ  :הוחלט
  

  
  :מועצהח ראש ה"דו    .1

      
  .ב בקהילת לאס וגאס ודנבר"התקיים סיור חשוב בארה    
פרויקט שהוחלט עליו .  בקהילת לאס וגאס קיים עניין רב להדק הקשר עם רמת הנגב  .א  

מחצית (שנים  5במשך , כל שנה$  200,000  :במשותף הוא הקמת קרן מלגות לסטודנטים
לכונן שותפות , לי הקהילה בלאס וגאססוכם עם מנה, כמו כן ).המימון מתקציב המועצה

  ".2000שותפות "עם רמת הנגב כחלק מ
      
כמו .  בהשתתפות ספורטאים מרמת הנגב, ב"של קהילות ארה" יהמכב"בדנבר התקיימה ה  .ב  

, נוער(לפעילות שוטפת במועצה , סוכם על תקציב של כחצי מליון דולר מקהילת דנבר, כן
, 2011סוכם עוד כי לקראת קיץ .  ת בניצנהיה החינוכולקהיל) תיירות וכדומה, קליטה

  .שליח לקהילה לשלוח מישראל   תיבחן האפשרות 
      
" צין"התקבלה תרומה נוספת להשלמת קריית החינוך .  'התקיימה פגישה עם דויד מיראז  .ג  

  .במדרשה
      
להקמת מעון בקשת המועצה לתרומה , בודקת באהדה, מקרן מאיירהוף, טרי רובינשטיין  .ד  

  .בכפר רתמים חינוך
      
לפרויקט יהיו  .להקמת מרכז קהילתי במרחב עם, נברבד JNFהוצג פרויקט להנהלת   .ה  

  .אור והקהילה בדנבר ןקר, שותפים המועצה
      
  .קהילת אספן תרמה מגרש ספורט לבאר מלכה  .ו  
      
בפגישה   .וקרים במועצהחצי מליון דולר למבנה הח ,בעבר תרמוקהילת פאלם ספרינג   . ז  

אלף דולר להקמת  250אושרה תרומה של , שהתקיימה עם הנהלת הקהילה  בפאלם ספרינג
  .2011- עוד סוכם כי תיבדק האפשרות  להגדלת התרומה ב. מרכז קהילתי במרחב עם

      
.  תלמידים וילדים בכל מערכת החינוך 1678כ "סה.  נפתחה כסדרה, א"תשע שנת הלימודים  .ח  

ראש .  החדש" ירוק"ס  ה"יהקלטה בשמחה את תלמידיה בב ,"צין" החדשה  יית החינוךקר
  ! ומוצלחת לכל התלמידים ועובדי ההוראה והחינוך  טובה שנההמועצה מברך ב

      
   25.7.2010מיום ,  20107/' אישור פרוטוקול מליאה מס    .2

  .25.7.2010יום מ,  7/2010' פרוטוקול מליאה מס מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
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  :רים"אישור תב    .3

  :לןרים לה"גזבר המועצה הציג למליאה התב
  

 

     

 הערות סטטוס  תבר

סכום 
/ר"התב

  הגדלה
 הסברים נוספים ח"בש

1349 

פרוייקט תחבורתי 
 45,942 מימון משותף חדש 2010

 32160משרד התחבורה 
רזרבה לתקציב  /₪ 

13782 ₪ 

1350 

כב בטחון רענון ר
 122,000  מימון משותף חדש לניצנה

₪  90000פיקוד העורף 
 32000והשתתפות ניצנה 

₪ 

1351 

גנרטורים  2רכישת 
ח עזוז וקדש "לשע
 88,578 מימון משותף חדש ברנע

 ₪ 78,578משרד הבטחון 
קרן ( ₪ 10,000והרשות 

  )כללית

1323 

מגרש כדורסל 
 100,000   שינוי בבאר מילכה

קרן  -  מקרנות הרשות
 כללית

1208 

שיפוץ מגרש 
ספורט משולב 

 שינוי במחנה טלי

סגירת תבר 
 35,815 בגרעון

 - 1334העברה מתבר 
תקציב מהיתרה ₪  5217

176600820 

1326 

עבודות פיתוח 
 שינוי 2010כמהין 

שיפוץ "שינוי שם
דירות לקליטה 

 150,000 "בכמהין

 1312העברה מתבר 
 1326לתבר 

1312 

ר תוכנית אב ומתא
   150,000 מקרן כללית שינוי ישובית כמהין

1352 

מתקני משחקים 
   500,000 מקרן כללית חדש )השלמה(והצללה

1218  

פעולות לעידוד 
  25,500 מקרן כללית  שינוי המחזור 

ר"סגירת תב  

  

1226 

פעולות לעידוד 
 שינוי המיחזור 

ר "העברה מתב
ר"סגירת תב  77,226 1218  

1269 

מיחזור תשתיות 
2008מכספי היטל  של הרשות 20%השתתפות  40,263 מקרן כללית שינוי   

של הרשות 10%השתתפות  7,700 מקרן כללית שינויתכנית חינוכית  1271  
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 למיחזור

1321 

תשתיות מיחזור 
 11,773 מקרן כללית שינוי 2009מכספי היטל 

 

, של הרשות 20%השתתפות    

    

  
  

  .ל"רים הנ"התב דמאשרת פה אחמליאת המועצה 
      

  
  :פעילויות במועצהראש המועצה הביא לאישור המליאה תקציב נוסף למספר     

  
  " צין"ס "הגדלת סיוע המועצה לבי

  ₪ 100,000.........................)'ב–' ס של סייעת לכיתות א"להעסקה במתנ(
  ₪   50,000.......................................הגדלת סיוע המועצה למכינת הנגב 

  ₪  150,000..... " נזקי שטפונות"רגיל התקציב ב 176600810הגדלת תקציב 
  

  .ל"התקציבים הנ מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
  קרן כללית:מקור תקציבי

      
  :2009שדה -של משאביהכספי ח "אישור הדו    .4

  .2009שדה לשנת -ח המבוקר של משאבי"המליאה הדו בפניגזבר המועצה הציג 
  .ל"ח הנ"הדו מאשרת פה אחדהתקיימה הצבעה ומליאת המועצה 

      
  :2009ס לשנת "של המתנ הכספיח "אישור הדו    .5

  .2009ס לשנת "ח המבוקר של המתנ"גזבר המועצה הציג לחברי המליאה הדו
  .ל"ח הנ"הדו מאשרת פה אחדהתקיימה הצבעה ומליאת המועצה 

      
  :2009ת הספורט לשנת של עמותהכספי ח "אישור הדו    .6

  .2009ח המבוקר של עמותת הספורט לשנת "גזבר המועצה הציג לחברי המליאה הדו
  .ל"ח הנ"הדו מאשרת פה אחדהתקיימה הצבעה ומליאת המועצה 

  
      
  " 2009ל לשנת "הצגת הדוחות הכספיים של החכ    .7

  . 2009ל לשנת "לחברי המליאה הדוחות הכספיים של החכ ציגהגזבר המועצה 
  .ל"הדוחות הנ מאשרת פה אחדהתקיימה הצבעה ומליאת המועצה 

      
  :גוריון-אישור כתב שיפוי למדרשת בן    .8

למקרה , גוריון-כתב השיפוי של המועצה כלפי מדרשת בן שאול לוי הציג בפני חברי המליאה
ים משטח המיועד להקמת גני ילד, שתוגש תביעה נגד מדרשת בן גוריון בגין פינוי משתלה

  .במדרשה
יפונה בהסכמה ולא , השטח המיועד להקמת גני הילדים, ראש המועצה הסביר כי להערכתו

  .נוי כפויילהגשת התנגדות לפ התהיה כל עיל
  

כתב השיפוי של המועצה כלפי , מאשרת פה אחדהתקיימה הצבעה ומליאת המועצה 
  .מדרשת בן גוריון
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  : 2010שני רבעוני ח "אישור דו    .9

  . 2010יוני -אפרילח הרבעוני "המועצה הביא לאישור המליאה הדוגזבר 
  

  .ל"ח הנ"הדו אישרה פה אחדהתקיימה הצבעה ומליאת המועצה 
      

  
10

.  
  :ה בהנהלת העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב/אישור מינוי חבר  

ראש המועצה הביא לאישור מינויה של רחל ביטון כמחליפה לאיריס טוביה בהנהלת 
  .העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב

  
.  כחברה בהנהלת העמותה, מינויה של רחל ביטוןאשר ל והוחלט פה אחדהתקיימה הצבעה 
  !בהצלחה וישר כח 

      
11

.  
  .:ל.ק.אישור התחייבות כספית של המועצה כלפי ק  

ל לממן חלקה .ק.גזבר המועצה הביא לאישור המליאה בקשה להתחייבות המועצה לק
  .בתחום המועצה₪  100,000חקלאיות בסך –פרוייקט סלילת דרכים בטחוניות ב

  .ל.ק.ל לק"התחייבות הנ מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
  .קרן כללית: מקור מימון

      
  :מסירת הודעה בגין פתיחת חשבון בנק לועד מקומי אשלים    12

אשר החליט החל חברי המליאה את מכתב הועד המקומי אשלים בפני ראש המועצה הביא 
הועד כבר פתח חשבון בנק , לשם כך. לנהל בעצמו את תקציבו ולא דרך המועצה 15/9/10 - ה

  . על שמו
  
  
  
  

הישיבה הסתיימה בברכת ראש המועצה ואיחולי שנה טובה לתושבי 
  .המועצה וחברי המליאה

  
  
  
  

  שמואל ריפמן
  ראש המועצה 

  שאול לוי:  רשם


