ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,95102/מיום  5 50.8.2/י"ט–אלול–תשע"ה
במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב
משתתפים  :שמואל ריפמן ,אליאסף פלמר ,רחל ביטון ,ליאת חבשוש ,שוש זילברבוש ,זהבה סיגל,
צביקה טוכטרמן ,ארז ירדני  ,מוני מרדכי ,ענן שיאון ,דוד פלמ"ח ,אלי לופו ,דוד בן לולו ,רמי מוסלי,
ניצה צפריר ,רועי מולגן
התנצלו  :אביטל בן שלום ,עמיחי הס,תומר פריאל ,מיכל וולקיטה ,מזל לייבל.
נוכחים  :ערן דורון ,אמיר אלחייק ,אדוה לויד ,עוזי חבשוש ,ורד חדידה ,מוטי זנה ,ספי מלכיאור,
יענקל'ה מוסקוביץ.
מוזמן :רפי סמית
סדר יום:
 .1דו"ח ראש המועצה והרמת כוסית לראש השנה.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מספר 85201/
 .3אישור תב"רים והחלטות כספיות.
 .4הצגת ממצאי סקר שביעות רצון.
 ./הצגת מנהלת אגף קהילה וחינוך והצגת היערכות לשנה"ל תשע"ו.
 .6הצגת מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.
 .7אישור ורד חדידה ,ממונה על מניעת הטרדה מינית המועצה.
 .8מינוי מנכ"ל המועצה לחבר דירקטוריון באשכול נגב מזרחי.

 .1דו"ח ראש המועצה.


המועצה רואה חשיבות עצומה בהשתתפות במאבק החקלאים שזה מאבק מוצדק חשוב על קיום
החקלאות וההתיישבות בישראל.

 .2אישור פרוטוקול מליאה מספר .85201/
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה  85102/לאישור חברי המליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקול האמור.

 .3הצעה לסדר היום שלא מן המניין בנושא הסעות תלמידים לנופי הבשור ע"י ענן שיאון
בעד 13 -נגד 1 -
סעיף ההסעות עולה לסדר היום כסעיף האחרון בישיבה.

 .4סקר שביעות רצון
הוצגו ממצאי סקר שביעות רצון ע"י רפי סמית.
החלטה :במהלך החודש הקרוב יתקיים דיון עם מנהלי המחלקות להפקת לקחים מהסקר.
הסקר ישלח לחברי המליאה.
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 ./היערכות לשנה"ל תשע"ו


הוצגו נתונים והיערכות פתיחת שנת הלימודים ע"י ערן דורון מנהל האגף היוצא .תשלח לכל חברי המליאה
המצגת שהוצגה בפני החברים



ד"ר ספי מלכיאור הוצגה כמנהלת אגף קהילה וחינוך החדשה.

 .6מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים  -ורד חדידה הוצגה כמנהלת המחלקה לשירותים חברתיים .ראש
המועצה מברך את ורד ומודה לענת לב רן שיצאה לגמלאות על שנותיה הרבות והמסורות בעבודה.

 .7מינוי ורד חדידה – ממונה על מניעת הטרדה מינית במועצה.
החלטה :ורד חדידה אושרה פה אחד.

 .8מינוי מנכ"ל המועצה לחבר דירקטוריון באשכול נגב מזרחי
החלטה :ערן דורון  -אושר פה אחד

 .9אישור תב"רים והחלטות כספיות.
תב"רים
תב"ר :2/9/

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

הנגשה אקוסטית לכיתה במשאבים
 ₪ 00,000משרד החינוך
₪ 00,000

תב"ר :2/91

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תב"ע שיזף
₪ 0,2,0,0/2
₪ 0,2,0,0/2

תב"ר :2/91

מטרה( :חדש)
סכום:

סימון כבישים והתקני בטיחות 102/
 ₪ 72,,/,משרד התחבורה (בתנאי שמהווה  08%של

רשות מקרעי ישראל

ההוצאה)
סה"כ:
תב"ר :2/98

מטרה( :חדש)
סכום:

הנגשת כיתה וחצר לליקוי ראייה בבית ספר צין
 ₪ 2,,/0,משרד החינוך
 ₪ ,,,77קרן כללית (על פי הצעת מחיר של אגף החינוך)
₪ 11,000

מטרה( :חדש)
סכום:

הנגשת כיתה ותא שירותים בבית ספר משאבים
 ₪ 12,87/משרד החינוך
 ₪ 20,20/קרן כללית (על פי הצעת מחיר של אגף החינוך)
₪ 0/,000

מטרה( :שינוי)
סכום:

צמיחה דמוגרפית
 ₪ 008,888קרנות הרשות

סה"כ:
תב"ר :2/99

סה"כ:
תב"ר :2/58

₪ 28,,01
₪ 80,217

קרן כללית
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סה"כ:
הגדלה:

₪ 008,888
 ₪ 00,78/החטיבה להתיישבות (התקבל בבנק ע"פ דיווח על
ביצוע)
₪ 2//,78/

מטרה( :שינוי)
סכום:

תכנון והקמה בית ספר ממלכתי דתי
 ₪ 4,47,,7,8קרנות הרשות
 ₪ 4,8,0,007משרד החינוך
₪ 00,080,007
(עבור רכישת  0יבילים)
משרד החינוך
₪ 2,0,000
₪ 20,1,0,80,

מטרה( :שינוי)
סכום:

שדרוג מחסן חירום  1025בכמהין
 ₪ ,,,888קרנות הרשות
 ₪ 78,888משרד הפנים
₪ 0,,888
 ₪ 02,08,משרד הביטחון
₪ 217,08,

מטרה( :שינוי)
סכום:
סה"כ:
הגדלה:

הקמת מקווה בפתחת ניצנה
 ₪ 007,004משרד הדתות
₪ 007,004
הסוכנות היהודית
₪ 000,000
העברה מתקציב רגיל
₪ 000,000
₪ 2,/8,,017

מטרה( :שינוי)
סכום:
סה"כ:
הקטנה:

רכישת  /קראווילות לקליטה ברתמים
 ₪ 0,888,888קרנות המועצה
₪ 0,888,888
הגדלת תקציב הועד כפי שהוחלט במליאה
₪ ,11,,0/
0,5102/
₪ 1,0,/7/

סה"כ:
תב"ר :2/5/

סה"כ:
הגדלה:
סה"כ:
תב"ר :2/1/

סה"כ:
הגדלה:
סה"כ:
תב"ר :2//1

סה"כ:
תב"ר :2/88

סה"כ:

החלטה :כל התב"רים אושרו פה אחד למעט תב"ר מקווה בניצנה .2/1/
 20נגד 2 ,נמנע  -המצב יבחן מחדש לאחר חודש.
 .20אישור דוחות כספיים לשנת 102,
הונחו על שולחן המליאה הדו"חות הכספיים של הועדים המקומיים:
ועד מקומי טללים
ועד מקומי מרחב עם
ועד מקומי מדרשת בן גוריון
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הדו"חות הכספים  102,של הועדים הנ"ל.
 .22עדכון תקציב ועד מקומי רתמים לשנת 102/
תקציב מעודכן של ועד מקומי רתמים הינו ₪ 2,,02,722 :
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החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקציב המעודכן.
 .21רכישת טבלטים עבור תלמידי שכבת ט' הלומדים בנופי הבשור.
הטבלטים הם חלק מתוכנית הלימודים של נופי הבשור ועל כן המועצה נדרשת לרכוש על פי ההסדר
שיש לנופי הבשור עם ההורים והספקים.
החלטה :אושר פה אחד רכישת טבלטים.
 .20דיון בנושא הסעות :חבר המליאה ענן שיאון העלה את השגותיו על מערך ההיסעים לשנת תשע"ו.
ראש המועצה מעלה להצבעה .השארת המצב הנוכחי ובמהלך החודש הקרוב תיערך הערכה לגבי
המערך שיוצג לחברי המליאה בישיבה הבאה.
החלטה 8 :בעד 2 ,נגד 2 ,נמנע.

רשם :ערן דורון

שמואל ריפמן
ראש המועצה
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