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 בניין המועצה ב מהשהתקיי, 3102/3/2מיום , 3102/8' פרוטוקול מליאה מס
 

, אלי לופו, מזל לייבל, ענן שיאון  ,ארז ירדני , וקיטהמיכל וול, צביקה טוכטרמן, שמואל ריפמן :   משתתפים
אביטל בן , צבי אלמוג,  ח"דוד פלמ ,אלאסף פלמר, תומר פריאל, שושנה זילברבוש, ם מוסליר

 .גיל פלורמן, זהבה סיגל, צפריר כהן ניצה, רחל ביטון, איתן פאר, שלום
 

 .חגי רזניק, אליעזר בן סעיד :   נוכחים
 

 .ערן ארז, מרדכי מונין :  התנצלו
 

 :סדר יום
 .ח ראש המועצה"דו .5

 .8.5.5853מיום  735853אישור פרוטוקול  .5

 .רים"אישור תב .3

 .הועדיםדיון בהמלצות הועדה לבחינת קריטריונים לתקציב  .4

 .5855חות הכספיים של המועצה לשנת "הדו אישור .8

העמותה לקידום , מי רמת הנגב, העמותה למען התושב, ל"חכ, ס"מתנ:  5855חות כספיים "אישור דו .1

 .הספורט

 .של המועצהII (38.1 )אישור רבעון  .7

 ".נאות חובב"חגי רזניק כנציג רמת הנגב במליאת מועצת  ו שלמינויהודעה על  .5

 של ועד מקומי מרחב עם 5855ח הכספי "ואישור הד .5
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 :ח ראש המועצה"הרמת כוסית לראש השנה ודו .5
ראש המועצה איחל לחברי המליאה שנה טובה ומתוקה והודה להם על תרומתם לקידום  -

 .המועצה
 –המועצה פועלת בערוצים העומדים לרשותה  –כן נמסר על הפלישה הלא חוקית בהר אלדד  -

 .משפטיים ואחרים בכדי לטפל בפעילות לא חוקית זו ,ציבוריים
ראש המועצה דיווח לחברי המליאה על המשך פעולת הצוות שעוסק בנושא חלוקת גבולות  -

 .והכנסות מול רשויות שכנות
 

 : 8.5./102מיום , 31027/' אישור פרוטוקול מליאה מס .5
 

מיום , 735853' מספרוטוקול מליאה  מאשרת פה אחדמליאת המועצה : התקיימה הצבעה 
8.5.5853 

 
 

 :רים"אישור תב .3
 .ב"רים המצ"גזבר המועצה הציג את רשימת התב

 :חדש

   שיקום גדר בטחון באשלים  : מטרה   :2511ר "תב
 משרד הביטחון   :מימון

 ₪ 515,548   :כ"סה  
 

   /102סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת   : מטרה   :/251ר "תב
 ₪ 55,875 –רה משרד התחבו   :מימון

 –(מ"מרכז פעילות ביסנ))₪  58,358  5437ר "העברה מתב   
 ₪ 585,574                             :כ"סה  
 

 :הפחתה

 מ"מרכז פעילות ביסנ   :מטרה :23/7ר "תב
 ₪  188,888  :סכום קודם  

 סימון כבישים והתקני    5853ר "מועבר לתב -₪  58,358 :סכום ההפחתה
 5853בטיחות                                                                                                 

 ₪  155,188   :כ"סה  
 

 :הגדלה

 1021כנס מדבר ומדבור    :מטרה :/238ר "תב
 ₪  88,888  :סכום קודם  

 המשרד להגנת הסביבה -₪  588,888  :סכום ההגדלה
 ₪  588,888   :כ"סה  

 
 
 .םיהמוצע יםר"התב אתנמנעים  שניללא מתנגדים ועם  ברב קולות מאשרתמליאת המועצה :  החלטה

 
 

–  תקציב הועדיםהשתתפות המועצה בדיון בהמלצות הועדה לבחינת קריטריונים ל .4
ענן , רחל ביטון, ערן ארז: הוחלט להקים ועדה המורכבת מהחברים 333353מיום  535853במליאה 

שתבחן אם יש צורך לשנות קריטריונים אלה או אחרים  –ף פלמר ואליעזר בן סעיד אליאס, שיאון
 .שנים 3 -י מליאת המועצה לפני כ"שהתקבלו ע

 .הועדה התכנסה מספר פעמים ובחנה את הנושא ואת הנחיצות של השינוי
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ת בסופו של דבר רוב חברי הועדה התאחדו מסביב להצעה אח. הדעות של חברי הועדה היו שונות

 :שהוצגה על ידי הגזבר
 5לשנות את שיטת השתתפות המועצה בתקציב הועדים ולקבוע   הציעוברוב קולות חברי הועדה 

 :פרמטרים בלבד
 

 י מליאת המועצה"כל ישוב יהיה זכאי לתקציב מינימלי שיקבע ע .2
יתרת השתתפות המועצה בתקציב הועדים תתחלק על פי מספר התושבים אזרחי המדינה  .1

 .הרשומים בכל ישוב וישוב
 

ראש המועצה ביקש לברך את חברי הועדה על עבודתם המסורה והבהיר כי בהצעה גלומים יתרונות 
 .לצד שינוי סדרי העדיפויות הקיימים

 .כאן ולכאןהתקיים דיון נרחב וחברי המליאה הביעו דעות ל
 .הקיימיםהובהר כי אם הצעת הועדה תדחה המועצה תחזור לעבוד לפי הקריטריונים 

 
 :  החלטה

לפיכך ממשיכים לעבוד  ,הצעת הועדהנדחתה   ברב קולות –בעד  – 3, נגד 55 -התקיימה הצבעה 
 .לפי הקריטריונים הקיימים

 
 

 
   :1021חות הכספיים של המועצה לשנת "דיון ואישור הדו .8

והתייחסות ועדת הביקורת  5855ח הביקורת המפורט לשנת "ר ועדת הביקורת הציג עקרי הממצאים של דו"וי
 .   ל"לממצאים הנ

 .ח מבקר מטעם משרד הפנים"י רו"שהוכן ע 5855ח הכספי לשנת "גזבר המועצה הציג את הדו
ח המפורט "ה התייחסו הן לדוחברי המליא  - ר ועדת הביקורת וגזבר המועצה"בדיון שהתקיים לאחר סקירת יו

 .חות"שאלו שאלות והביעו דעתם על הדו, ח הכספי"והן לדו
           

את ו  5855ח הכספי של המועצה לשנת "את הדו  אחד-מאשרת פהמליאת המועצה : התקיימה הצבעה
המועצה מבקשת מעובדי מליאת המועצה . ח הכספי"ח המפורט הנלווה לדו"שדן בדופרוטוקול ועדת הביקורת 

 .ח"שצויינו בדו לפעול  לתיקון הליקויים, ומנהליה

 

1.    
 :ס"של התאגידים העירוניים והמתנ 1021חות הכספיים לשנת "אישור הדו

מי רמת נגב , מ"חות הכספיים של החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"גזבר המועצה סקר את הדו
מרכז , תושב והקהילה ברמת הנגבהעמותה למען ה, העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב, מ"בע

 . תרבות נוער וספורט רמת הנגב
 .ל התקיימו הצבעות"חות הכספיים הנ"יחסו לדוילאחר שחברי המליאה הת

 :מ"החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע (א
 .ח הכספי של התאגיד אושר פה אחד"הדו

 :מ"מי רמת הנגב בע (ב
 .ח הכספי של התאגיד אושר פה אחד"הדו

 :ם הספורט ברמת הנגבהעמותה לקידו (ג
 (נמנע 5 –בעד  53)ח הכספי אושר ברוב קולות "הדו

 :העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב (ד
 .ח הכספי של התאגיד אושר פה אחד"הדו

 מרכז תרבות נוער וספורט רמת הנגב (ה
 .ח הכספי של התאגיד אושר פה אחד"הדו
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–  של המועצהII (/0.3 )אישור רבעון  .7

 .5853של שנת  5ציג את רבעון גזבר המועצה ה
 ..5רבעון את אחד -מאשרת פהמליאת המועצה  – החלטה

 
 

–  "נאות חובב"מינוי נציג המועצה במליאת מועצת  .5
 ".נאות חובב"ל המועצה יהיה נציג המועצה במליאת מועצת "מנכ -כי חגי רזניק הודיע ראש המועצה 

 
 של ועד מקומי מרחב עם 1021ח הכספי "אישור הדו .5

 .של ועד מקומי מרחב עם 5855ח הכספי לשנת "מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו :חלטהה

 
 
 

            
 שמואל ריפמן
 ראש המועצה

 חגי רזניק  :רשם


