ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,84102/מיום 1/484102/
משתתפים  :שמואל ריפמן ,רחל ביטון  ,מיכל וולוקיטה ,ענן שיאון ,שוש זילברבוש ,זהבה
סיגל ,מזי לרנר ,צביקה טוכטרמן ,ליאת חבשוש ,ארז ירדני ,רם מוסלי ,דוד פלמ"ח ,אלי לופו,
מרדכי מונין ,ערן ארז ,תומר פריאל.
התנצלו  :גיל פלורמן ,צבי אלמוג ,אביטל בן שלום ,אליאסף פלמר ,ניצה צפריר כהן.
נוכחים  :חגי רזניק ,איתי הס.
סדר יום:
.1
.2
.3
./
.5
.6
.7

דוח ראש המועצה.
אישור פרוטוקול מספר 74201/
אישור הגדלת תקציב  201/לועד מקומי רביבים
הצגת הפרויקט "מרכז לאווירונאוטיקה וחלל" במועצה .מוזמנים  :נציגי צוות התכנון.
חיזוק המכינות ברמת הנגב.
ליווי ארגוני למדרשת בן גוריון לקראת שלבים ג'+ד'.
אישור רבעון  2של שנת 201/
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ראש המועצה

 42דו"ח ראש המועצה –
 ראש המועצה הציג את הערכות המועצה לפתיחת שנת הלימודים הן במצב של שגרה והן אתההערכות מיוחדת שהתקיימה בראשותו במקרה ומבצע "צוק איתן" יימשך.
-

הוצגה לחברי המליאה הערכות המועצה בזמן המבצע  :באירוח ,בהפגה ,בליווי משפחות
החיילים ובביטחון .כמו כן הוצג הלימוד המערכתי שהתקיים בסיכום הפרק האחרון.

-

ראש המועצה ברך את עוזי חבשוש מנכ"ל חכ"ל רמת-הנגב "שהתגייס" על ידי סמנכ"ל משרד
הביטחון להיות חלק הצוות המוביל של שיקום יישובי עוטף עזה.

-

הוצגו הפרסומים של משרד הפנים בדבר אימוץ מסקנות ועדות החקירה לגבולות והכנסות
בדרום .ההחלטות חורגות מסיכומי המסגרת שהתקבלו על ידי המליאה לפיכך צוות הפעולה
שעוסק בנושא חידש פעילותו ויעדכן את המליאה לפי צורך.

 41אישור פרוטוקול  74102/מיום 64074102/
לפני חברי המליאה הובא לאישור פרוטוקול הישיבה הקודמת.
החלטה  :נערכה הצבעה מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

 43אישור הגדלת תקציב  102/לועד מקומי רביבים:
ראש המועצה הודיע שיש צורך להגדיל את תקציב  201/של ועד מקומי רביבים בחצי מיליון  ₪לשם
ביצוע תשתיות לשכונת מבנים יבילים ברביבים .הועד המקומי יבצע את כל ההתקשרויות על פי דין
עם הקבלנים והספקים השונים .המועצה תעביר את ההקצבה לועד על סמך דרישות תשלום של
הועד בליווי צילום חשבונות הקבלנים והספקים .על הועד יהיה להגיש שינוי תקציבי מתאים.
החלטה:
המליאה מאשרת פה אחד להגדיל את תקציב ועד מקומי רביבים בחצי מיליון  ₪לסך של 1,,,1,560
 . ₪מקור מימון :ועדים מקומיים סעיף .176600,10

 4/הצגת הפרויקט "מרכז לאווירונטיקה וחלל" במועצה – השתתפו  :נציגי החטיבה להתיישבות ,נציגי
צוות התכנון.
בצירוף מצגת מפורטת (רצ"ב) הציג הצוות שעוסק בנושא את התכנון שמתגבש לגבי המרכז האמור.
מדובר בפרויקט לאומי שישנה את פני המועצה .הפרויקט משלב – מתחמי מגורים ,מתחמי אקדמיה
ומחקר ומערך חינוך-פנימייתי טכנולוגי .מכיוון שמדובר בפרויקט גדול ויומרני לוקחים חלק בתכנון –
אדריכלים ,יועצים אסטרטגיים ,יועצים חינוכיים וצוות היגוי נרחב.
הפרויקט מקודם בדחיפה של ראש המועצה ,חה"כ רוברט אילטוב ודני קריצ'מן – ראש החטיבה
להתיישבות של הסוכנות.
חברי המליאה בחנו את התוכניות והקשיבו לסקירה המקיפה .בסופה ברכו על קידום הנושא.
ראש המועצה הזכיר לחברי המליאה שבשינוי התקציבי מס'  1של שנת  201/המליאה תקצבה את
הפרוייקט לשלביו הראשונים ב 1.3 -מיליון .₪
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 45חיזוק המכינות ברמת הנגב –
הוצג לפני חברי המליאה הצעת תמיכה חד-פעמית למכינת "דרך ארץ" בניצנה ולמכינת "הנגב"
במדרשת שדה בוקר.
הסכומים המוצעים לאישור –  250אלש"ח ל"מכינת הנגב" ו 7, -אלש"ח למכינת "דרך ארץ בניצנה".
הוצגה פריסה קצרה של פעילות המכינות וחשיבותן במרחב.
חברי המליאה ברכו על הנושא אך ביקשו לוודא מול יו"ר התאגיד כי במדרשת "שדה בוקר" הסכום
יעבור אכן לתמיכה בצרכי המכינה.
החלטה  :נערכה הצבעה מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את הצעת התמיכה האמורה – סך של
 250אלש"ח "למכינת הנגב" וסכום של  7,אלש"ח למכינת "דרך ארץ".
מקור תקציבי :רזרבה לתקציב  201/סעיף .1772007,0
 46ליווי ארגוני למדרשת בן גוריון שלבים ג'+ד' –
הוצעה הצעתו של רפי נשיא (רצ"ב) ע"ס  75אלש"ח בדבר ליווי צמיחת המדרשה בגיבוש תוכנית
העבודה בנושא .רפי יעסוק במעגל של ליווי מטה המועצה בתהליך ,ליווי היישוב בבינוי הקהילתי
והליווי התכנוני4הנדסי .נערכה כבר ישיבה עם יו"ר הועד ועם שולחן המנהלים במועצה.
אמנם טרם אישר הועד אך יש נכונות מצד היו"ר להשתתף ב 20 -אלש"ח ממימון ההצעה ; נושא
שעוד צפוי לבוא לדיון בועד.
החלטה :מליאת המועצה החליטה פה אחד (נציגי המדרשה לא השתתפו בהצבעה) לאשר  55אש"ח
למטרה זו  .מקור המימון :רזרבה לתקציב
 47אישור רבעון  1של שנת :102/
גזבר המועצה הציג את הרבעון השני ל.304641/ -
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרבעון.

רשם :חגי רזניק

שמואל ריפמן
ראש המועצה
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