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  4.9.2011מיום ,  8/2011' מס המועצה  פרוטוקול מליאה
 

,  אסף פלמראל, איציק לוי, ראובן קופל, פלמחדוד , ערן ארז, ק ביסמוט'ז, שמואל ריפמן   :משתתפים
, צביקה טוכטרמן, יל'מוטי אברג, מוני מונין, זהבה סיגל, גדעון פרידברג, תומר פריאל
. מנחם אופיר

,  מידד גורן, ענת לב רן, ארז ירדני, איתן פאר, שאול לוי, אליעזר בן סעיד, עוזי חבשוש  :נוכחים
. ערן דורון

. יצחק קאודרס, רחל בטון  :התנצלו
 
 

 :נושאים לדיון
 

 .ח ראש המועצה"דו .1

 .הודעה על מינוי חברי מליאה במקום אלה שהתפטרו .2

 . 31.7.11 -מ  7/2000' אישור פרוטוקול מליאה מס .3

 .רים"אישור תב .4

 .2011לשנת  2רבעון ח "דור אישו .5

 .ח והגדלת תקציב"דו –לכידת חתולים בישובים  .6

 .(ערן דורון: מוזמן) הצגת האגף לקהילה וחינוך .7

 (מוזמן מידד גורן)המרכז לצפרות רמת הנגב  .8

 .(ענת לב רן: מוזמנת) הקמת מרכז גישור קהילתי .9

 .דים"בעיר הבה ר עם משק וכלכלה לפיתוח מרכז שרותי דרך"אישור חוזה התקשרות ותב .01

 .קולורדו, בדנבר,  GA-אישור נסיעת משלחת מהמועצה לכנס ה .11
 

 
  :ח ראש המועצה"דו .1

 
 .לאור ההתרעות המגיעות מסיני, המצב הביטחוני לאורך גבול מצרים ראש המועצה סקר את   .א

. יום עקב המגבלות הביטחוניות-חברי מליאה התייחסו למשמעויות בחיי היום 
 

 .ב לחברי המליאה"ח הסיור בארה"דוראש המועצה יעביר  .ב
 

, בוקר-נציגי שדה, אריה וינד ואלי פרץ  :הודעה על מינוי חברי מליאה במקום אלה שהתפטרו .2
הודיע על מינויים של ארז , בוקר-הוועד המקומי בשדה.  הודיעו על התפטרותם ממליאת המועצה

 .כנציגיהם במליאת המועצה –ירדני ואיתן פאר 
וינד ואלי פרץ על תרומתם החשובה לעבודת  המליאה לאריה בשם כל חברי ראש המועצה הודה

.  המועצה וברך את חברי המליאה הנכנסים
  .רוע פרידה מחברי המליאה שסיימו פעילותם במועצהיבכוונת המועצה לקיים א

 

  31.7.2011מיום , 7/2011' אישור פרוטוקול מליאת המועצה מס .3
. נמנע 1.  חברים 15בקולותיהם של  ראוש, 7/2011' פרוטוקול מליאה מס
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 רים"אישור התב .4

: לאישור המליאה, רים להלן"גזבר המועצה הציג התב
 

'  מס
 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה ר"תב

הסכום 
הכולל  לפני 

 הערות השינוי

1406 
תכנון מרכז שירותי דרך בקרית 

 י עוזי חבשוש"ר מפורט עהסב ₪0  566,250 מינהל מקרקעי ישראל חדש ההדרכה

   ₪0  20,000 פיקוד העורף חדש שיקום שער חשמלי בניצנה 1407

 חדש לחימה במזיקים 1408
המשרד להגנת 

 ₪0  80,100 הסביבה

₪  8,900השתתפות של 
מתקציב רגיל של מחלקת איכות 

 הסביבה

   ₪0  70,000 משרד החינוך חדש רכישת מבנה יביל 1409

 ₪650,000  26,564 המשרד לשירותי דת שינוי מיןפתוח בית על 1287
 -הגדלת תמיכה של המשרד מ

 .₪ 76,564 -ח ל"אש 50

 1248לתבר  1287מתבר  ₪650,000  96,195 1248העברה מתבר  שינוי הקמת בית קברות אזורי בפתחת ניצנה 1287

  96,195- 1287ר "העברה לתב שינויבתי העלמין במועצה  1248
250,000  ₪ 

 
 

 שינוי שיפוץ מקלטים בישובים 1389

 1389ר "העברה מתב
ר של ועד מקומי "לתב

 ₪600,000  210,000 רביבים

הועד המקומי ידאג לביצוע 
השיפוצים במקלטים של הישוב 

ר "ולכן סכום השיפוץ מקוזז מתב
ר של "המועצה ומועבר לתב

הועד המקומי אשר יוציא מכרז 
לביצוע השיפוצים בהתאם 

 לנוהלים

 91,095- סגירת תבר שינוי שיפוץ מקלטים בישובים 1244
 ₪

 העברת היתרה לקרנות הרשות 1,300,000

1251 
תשתיות מים וביוב וגידור בחוות 

 העברת היתרה לקרנות הרשות ₪175,000  1,774- סגירת תבר שינוי בודדים

 ₪580,000  29,116 עידכון תבר וסגירתו שינוי ברביבים' יח 10-תשתיות ל 1260

משרד השכון ' הקטנת הש
והגדלה בהשתתפות הבעלים 

 (רביבים)

 העברת היתרה לקרנות הרשות ₪390,000  10,104- סגירת תבר שינוי מ"שיקום פינת ביקור משפחות בביסנ 1284

 ₪22,758  2,276 עידכון תבר וסגירתו שינוי גים לחוות בודדים"רכש נל 1354

משרד הבטחון בסך ' הקטנת הש
והגדלה מקרנות  ח"ש 2279

 ₪ 2276הרשות בסך 

 ₪78,000   8,735 עידכון תבר וסגירתו שינוי גרורי כיבוי אש 3רכש  1361

-משרד הבטחון ב' הקטנת הש
ובסירת התבר מקרנות ₪  1510

 ₪ 34736הרשות בסך 

 רשותהעברת היתרה לקרנות ה ₪150,000  17,000- סגירת תבר שינוי השלמת גדר היקפית בנווה בוקר 1363

 79,514- סגירת תבר שינוי גדר ושער בטחון בבאר מילכה 1239
 ₪

 העברת היתרה לקרנות הרשות 1,002,497

 העברת היתרה לקרנות הרשות ₪440,000  16,069- סגירת תבר שינוי עבודות פיתוח ונוי באשלים 1242

 55,700- סגירת תבר שינוי עבודות פיתוח שכונה באשלים 935
 ₪

 עברת היתרה לקרנות הרשותה 6,224,240

 חדש תיקון שערים חשמליים בישובים 1410
מתקציב 

   0 100,000 199000920רגיל

 חדשתשתיות חשמל ומים ברתמים  1411
מתקציב 

 0 650,000 199000920רגיל

י הועד "הפרוייקט מבוצע ע
י גורמים "וממומן בחלקו ע

 נוספים

 חדששיפוצים והתאמות בגנים במדרשה  1412
קציב מת

 0 75,000 199000920רגיל

ר ע"ביצוע התב  
 י הועד המקומי

 

שינוי פיתוח אגן משאבים ברמת הנגב  1288
מתקציב 

 תיקון רישום 0 350,000 199000920רגיל
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 יםועד ים שלר"אישור תב

 :יםמקומי
     

 חדש  -שיפוץ מקלטים בקיבוץ -רביבים  ???
של  1389ר "תב

 המועצה
 ₪

210,000 0   

 חדש שיפוצים והתאמות בגנים -ועד מדרשה ???
של  1392ר "תב

 0 75,000 המועצה
 

 חדש תשתיות חשמל ומים ברתמים -רתמים  ???
של  1391ר "תב

 650,000 המועצה
  

 4,883 3' העברה לתבר מס שינויהקטנת התבר  -מרחב עם 1
  

 10,406 3' ר מס"העברה לתבשינוי עירוב  -מרחב עם  4
  

  15,289 1+4העברה מתבר שינוי פיתוח נוי וחצר  –מרחב עם  3
  

                 
: התקיימה הצבעה 

. ל"רים הנ"התב מאשרת פה אחד מליאת המועצה
 

למליאה הבאה תובא הצעה למדיניות המועצה במקרים של נזקים הנגרמים לשערים   :הערה
. החשמליים בישובים

 
 

 : 2011 – 2ח רבעון "אישור דו .5
. 2011-לרבעון השני ל ח הכספי "דוהציג ה, גזבר המועצה

  2011ח הרבעוני השני לשנת "הדו מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 

 מבנה ארגוני –אגף הקהילה והחינוך  .6
ערן .  הציג את המבנה הארגוני של אגף הקהילה והחינוך, מנהל אגף הקהילה והחינוך, ערן דורון

.   ידים והפעולות בישובי המועצה ובמוסדות החינוךסקר את התפלגות התלמ
. 'קהילתית וכו פעילות, תנועת הנוער, ח קצר על פעילות החוגים"ניתן דו

, שהוקם במועצהחינוך הקהילה והחברי המליאה מברכים על ההתארגנות החדשה במסגרת אגף 
. ומאחלים הצלחה לכל העושים במלאכה

 
 רןמידד גו –המרכז לצפרות רמת הנגב  .7

פעילות המרכז לצפרות רמת הנגב אשר מנהל המרכז לצפרות ברמת הנגב הציג את , מידד גורן
רשות הטבע והגנים והחברה להגנת , פועל כבר מספר חודשים בשיתוף עם מרכז הצפרות הארצי

. הטבע
 

 הקמת מרכז גישור ברמת הנגב .8
מרכז גישור קהילתי הביאה הצעתה להקמת , מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, ענת לב רן

. (ליישום סכסוכים בדרך של הדברות והסכמה, הליך המוסדר בחוק)
 

. לגבי היקף הצרכים ואופי הפעילות הצפויה, י חברי המליאה"התקיים דיון ונשאלו שאלות ע
 

: ור ברמת הנגבלעניין הקמת מרכז גיש התקיימה הצבעה
 

 1: נמנע        1: התנגדו    10:  בעד
 

  תהיה מתקציב ,  2011-מקור מימון לפעילות המרכז ב.  קים מרכז גישור ברמת הנגבלה  :הוחלט
. המחלקה 
 

 :דים"עיר הבה –אישור חוזי התקשרות לתכנון מרכז שרותי דרך בקרית ההדרכה  .9
הציג את תכנון הפרויקט של מרכז שרותי הדרך בקרית ההדרכה ופירט בפני מליאת , עוזי חבשוש

: וזים שהמליאה מתבקשת לאשרהח 2המועצה את תוכן 
. במימון המינהל, י הרשות המקומית"התכנון נעשה ע, פ מדיניות מנהל מקרקעי ישראל"ע 
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. מ"החברה למשק וכלכלה וארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע, חוזה משולש בין המועצה .1

ם זה מתוך סכו.)מ.ע.לא כולל מ₪  765,900ס "שכר הטרחה שישולם לארמון אדריכלים הינו ע
 (. מ.ע.כולל מ₪  566,250בסך של . י.מ.הקצבת מ

שתכסה את כל עלות   י.מ.מ-עוזי מוסר שבימים הקרובים אמורה להתקבל הגדלת ההקצבה מ
המועצה תקפיא את , י.מ.מ-במידה ולא יתקבל מלוא המימון לפרוייקט מהקצבות . הפרוייקט

זאת לאחר אישור מליאת , נתהפרוייקט או לחילופין תממן מתקציבה את היתרה הלא ממומ
. המועצה

 

עוזי מוסר שלאחר . חוזה שני בין המועצה לחברה למשק וכלכלה על ניהול ותאום הפרוייקט .2
החברה למשק , י ארמון אדריכלים ולאחר אישורו במוסדות השונים"תכנון הפרוייקט ע

בתמורה . י הקבלנים שיימנו על זכייני המכרזים"וכלכלה תדאג לביצוע עבודות התשתית ע
פחות ) 9%לפעולות החברה למשק וכלכלה המועצה תשלם לחברה למשק וכלכלה עמלה של 

 .מסכומי החשבונות הסופיים שישולמו לקבלנים( ההנחה שיסוכם עליה
 י"חלק מעלויות הפיתוח במימון ממ :מקור המימון לעמלה זו

 
 

כנון של המרכז אשר תבצע הת, המליאה נדרשת לאשר התקשרות עם החברה למשק וכלכלה
. והיא זו שתדאג למימון הביניים, לשרותי דרך

 
 1: נמנע    15:  בעד:   התקיימה הצבעה

 .כמוסבר לעיל, ל"ההתקשרות עם המשכ מאשרתמליאת המועצה 
 

 קולורדו, בדנבר GA-אישור נסיעת משלחת מהמועצה לכנס ה .01
 

 המתקיים בנובמבר, יקהות צפון אמרקהיל יציאת משלחת לכנס הביא הצעתו ל, ראש המועצה
. קולורדו, בדנבר

 
נבדקת גם האפשרות ליציאת קבוצת הנגנים    .$ 18,000הקהילה בדנבר משתתפת במימון של 

.  GA-לכנס ה" אזרט'ג"
 

. בדנבר, GA-נסיעת המשלחת לכנס ה מאשרת פה אחדמליאת המועצה  : התקיימה הצבעה
 

. קרן דנבר :מקור מימון
 
 
 
 

  2.10.2011:   ביוםתתקיים  ישיבת המליאה הבאה
 
 
 

 !ש נ ה      ט ו ב ה   
 

    

                       
 שמואל ריפמן
 ראש המועצה

 
שאול לוי :רשם


