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  29.3.2015מיום , 4/2015' פרוטוקול מליאה מס
 .בעיר אשקלון" לאונרדו"שהתקיימה בבית המלון 

מיכל , רם מוסלי, צביקה טוכטרמן, ניצה צפריר כהן,   ארז ירדני,שמואל ריפמן : משתתפים
דוד , ליאת חבשוש,  רחל ביטון, דוד בנלולו, אלי לופו, ענן שיאון, מרדכי מונין, וולוקיטה

 .מזי לרנר, אביטל בן שלום, ח"פלמ
 .זהבה סיגל, תומר פריאל, שוש זילברבוש: התנצלו 

 
 .אליעזר בן סעיד, חגי רזניק : נוכחים  
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 .ח ראש המועצה"דו .1
 .ראש המועצה הודה למירי מנהלת לשכתו על ארגון הסיור המושקע -
 .ב"ח על פגישות עבודה בארה"כמו כן מסר דו -
ל לשלוח לחברי המליאה הפרוטוקול מהשיח הפתוח בנושא "ראש המועצה הנחה את המנכ -

כמו כן חברי מליאה המעוניינים להשתלב מוזמנים ; הסדרת ההתיישבות הבדואית בהר הנגב
 .לעשות כן

 
   :3/2015' אישור פרוטוקול מליאה מס .2

 
 . לאישור חברי המליאה3/2015ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה 

           
 .את הפרוטוקול האמורמאשרת מליאת המועצה  :החלטה

 
 

 
 :אישור השתתפות למיגור תופעת הזבובים בפתחת ניצנה  .3

 .בעונה הקרובה צפוי התפתחות של נחשולי זבובים בפתחת ניצנה לאורך אזור הגבול
ח זאת למול התחייבות חמשת היישובים בפתחת ניצנה " אש70הוצע כי המועצה תשתתף בסכום של 

 .ל בנו תוכנית מקפת"תברואן המועצה בסיוע המנכ.  נוספים למימון הפרוייקט50%- להשתתף ב
 .במקביל נדרש לדאוג לטיפול מניעה של מפגעים חקלאיים ויצא על כך מכתב לתושבים

 
 .ח " אש70אחד סכום של -פהמאשרת מליאת המועצה  : החלטה

 רזרבה לתקציב : מקור מימון
 
 
 

–  עם במליאת המועצה-מינוי רועי מולגן כנציג מרחב .4
הוא נועץ בוועד היישוב  (ב"רצ)עם -ראש המועצה הציג כי לאחר התפטרות של גיל פלורמן נציג מרחב

 .(ב"רצ)ל המליצו על רועי מולגן להחליפו "והנ
 . על חברותו של רועי מולגן במליאת המועצהמברכת פה אחד מליאת המועצה  :סיכום
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 .ט המועצה" קב–מוטי זאנה : בהשתתפות  –א ותקציבי ביטחון "מידע על תקציב הג .5

 . א"ט המועצה בדבר תקציבי ביטחון והג"לבקשת חברי המליאה ניתנה סקירה של קב
ט המועצה ימשיך ויעקוב אחר אופי " קב–חודד כי יש להקפיד על כשירות המקלטים ואמצעי ביטחון 

 .הביצוע
ט המועצה ידאג שהועדים המקומיים יבצעו את התיקונים הנדרשים במקלטים אשר התגלו "הוצע שקב

ט המועצה "במידה והועדים לא ידאגו לתיקון הליקויים תישקל האפשרות שקב. ליקויים בסקר האחרון
והמועצה תקזז עלות תיקונים אלה מהשתתפותה בתקציב , י קבלן"ידאג לביצוע תיקון הליקויים ע

 . הועדים

 
 2014ס לשנת "אישור כיסוי גרעון תקציב המתנ .6

 ס חרג מתקציבו     "גזבר המועצה הסביר לחברי המליאה שעל סמך נתונים לא סופיים המתנ
 הוצג לחברי המליאה דף המפרט את ביצוע .  495,000₪-  בסך של כ2014- המאושר ב

 .ס"תקציב של כל אחת ממחלקות המתנ
 ח הכספי יראה "מאוד לא רצוי שהדו, רית בבעלות ישובי המועצה"ס בהיותו חברה מלכ"המתנ

 דבר שעלול לגרום לכך שרשם ההקדשים לא יסכים להוציא לנו אישור ניהול , גרעון בגודל כזה
 . דבר שיגרום לבעיות באותם המקרים בהם אנו מקבלים הקצבות מגורמי חוץ–תקין 

 ס בסך "לאור כל זאת ראש המועצה מבקש להגדיל את השתתפות המועצה בתקציב המתנ
 ח שאמורים " אש100- ראש המועצה מציין עוד שלדעתו יש עוד כ. 2014- ב ₪ 541,000של 

 .להתקבל מגורמי חוץ בגין פעולות שבוצעו השנה
 ס " וקורא למנהל המתנ2015ראש המועצה מבהיר שבשום פנים לא יסכים לחריגה מתקציב 

 . לדאוג לכך
 

 :החלטות
 של 2014מליאת המועצה מאשרת פה אחד להגדיל את השתתפות המועצה בתקציב  .1

  ₪.541,000ס בסך של "המתנ
  של המועצה2014תקציב רגיל : מקור מימון

 יתקבלו במועצה או 2014- ס ב"י המתנ"במידה וכספים השייכים לפעולות שבוצעו ע .2
 אבל השתתפות 2015- הכנסות אלה ירשמו כמובן ב, ס לאחר סגירת הספרים"במתנ

 . יקטן בהתאם2015- ס ב"המועצה בתקציב המתנ
בין ) 2015- ס ב"גזבר המועצה יביא למליאת המועצה ביצוע תקציב חצי שנתי של המתנ .3

זאת על מנת לוודא שלא מסתמנת שום חריגה מהתקציב המאושר ולנקוט , (יוני לאוגוסט
 .ס חורג מהתקציב המאושר"בצעדים הנחוצים אם יתגלה שהמתנ

 
 
 
  

         שמואל ריפמן                                                 
ראש המועצה חגי רזניק             :רשם 
 

                                                 
 


