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 בניין המועצה ב מהשהתקיי, 3102/2038מיום , 3102/9 'פרוטוקול מליאה מס
 

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

 מרדכי מונין ,ביטון
 

 .חגי רזניק, אליעזר בן סעיד :   נוכחים
 

 .גיל פלורמן, צפריר כהן ניצה, רם מוסלי, ערן ארז :  התנצלו
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 :ח ראש המועצה"דו .5
שעלה על הר אלדד שלפיה " הראל"ראש המועצה נתן מידע בדבר החלטת בית המשפט שניתנה בדבר גרעין  -

 .ולאחר מכן רשאית המדינה לאכוף את הנושא 5358 -לרדת מההר עד ה עליהם
ראש המועצה ברך את השותפים , הוצגה ההתגייסות של משלחות מתנדבות לדנבר בכדי לסייע בשיטפונות -

 .ואת ההירתמות
ץ על ההליך המתנהל בדבר הועדות לחלוקת גבולות והכנסות שהקים לאחרונה "הוצגה העתירה שהוגשה לבג -

 .הפניםשר 
צפי . המועצה" לקמפוס"נמסר כי גורמי המועצה פועלים להביא להקמת בית ספר ממלכתי דתי בסמוך  -

 .להקמה בתוך כשנה וחצי
האפשרות להעברת בסיסי הטירונים לנגב וחלופות  –הוצגו החלופות שהועלו בדבר מתקן סהרונים בכלל זה  -

 .מטה המועצה בהתאםלכל חלופה ייערך . שונות שהועלו רק לאחרונה ונבדקות
 

 :/2292102מיום  3102/8אישור פרוטוקול  .5

 .לפני חברי המליאה הובא לאישור פרוטוקול הישיבה הקודמת     

 .את פרוטוקול הישיבה הקודמת מאשרת פה אחדנערכה הצבעה מליאת המועצה :  החלטה

 

 2רים"אישור תב .3

 :חדש

 
   בן גוריון מתקני ספורט חיצוניים במדרשת  : מטרה   :2211ר "תב

 קרן לעבודות פיתוח   :מימון          
 ₪ 518,888    :כ"סה  
 

   תכנון פרוייקט מסלול  נחל חוורים  : מטרה   :2212ר "תב
 קרן לעבודות פיתוח   :מימון          

 ₪ 558,888    :כ"סה  
 

 :ר"הגדלת תב

 
 הקמת ספריה בבית ספר צין  :מטרה :21/2ר "תב

 .P.E.F. Israel endowment funds' incרומה של ת :מקור מימון  
 ₪  588,888 -$  18,888  הגדלה  
 ₪  5,518,555  :כ"סה  
 

 באשלים צפונית שכונה פיתוח  :מטרה :2188ר "תב
 החטיבה להתיישבות :מקור מימון  
 ₪  555,787  הגדלה  
 ₪ 5,555,787  :כ"סה  
  

 :ר"ביטול תב

 
 פחתון ברתמיםהקמת מש  :מטרה:   /222ר "תב

 קרן כללית  :מימון  
 הסבר בסעיף הבא -₪   ( -) 388,888 :כ להחזר לקרן"סה  
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 קרוונים ברתמים 1 -תשתיות ל  :מטרה :2221ר "תב

 קרן לעבודות פיתוח  :מימון  
 הסבר בסעיף הבא  -₪   ( -) 588,888 :כ להחזר לקרן"סה  
 

 .ל"הנ רים"את התב מאשרת פה אחדמליאת המועצה  :החלטה
 

 /102 הגדלת תקציב ועד מקומי רתמים לשנת .4
 

הוסבר . להקמת משפחתון ברתמים₪  388,888ס "ע 5853ר "אושר תב 33335853מיום  535853במליאה  (א
 .₪ 388,888אז שמול ההקצבה של המועצה החטיבה להתיישבות תוסיף עוד 

 .קרוונים ברתמים 1-לתשתיות ל₪  588,888ס "ע 5851ר "אושר תב 33135853מיום  835853במליאה  (ב
הוברר שהחטיבה להתיישבות לא יכולה להעביר למועצה את ההקצבה לה היא התחייבה כלפי היישוב אלא  (ג

 .רק לרתמים ישירות
זאת על , רים"התב 5את  ותבטל₪   488,888-אי לכך מוצע שהמועצה תגדיל את תקציב הועד המקומי ב (ד

 .מנת שהועד המקומי יוכל לבצע את הקמת המשפחתון בהקצבה של המועצה והחטיבה להתיישבות
 :החלטה

. ₪  585,888ולהביאו לסך של ₪  488,888 -הגדלת תקציב ועד מקומי רתמים ב הוחלט פה אחד לאשר
 . 5853תקציב רגיל : של ההגדלה מקור מימון

 
 /102 י לשנתמחנה טלל הקצבההגדלת  .8

 השלמת רכישת ריהוט וציוד לגןעבור ₪  88,888 -להגדיל ההקצבה למחנה טלי ב הוחלט פה אחד :החלטה
    .5853תקציב רגיל : מקור מימון. שבנייתו הושלמה לאחרונה

 
 :הצללה למתקן משחקים בשיזף .1

 ₪  38,888  : עלות 
 – 5853תקציב רגיל : מקור מימון

 חדמליאת המועצה מאשרת פה א
 

 :/102שינוי תקציב רגיל  .7
זאת , 5853המועצה מסביר שבדומה לשנים קודמות המליאה מתבקשת  לאשר שינוי התקציב הרגיל של שנת  גזבר

השינויים העיקריים . עקב שינויים שהיו הן בהכנסות והן בהוצאות שלא היו ידועים לנו בזמן אישור התקציב לפני שנה
 .ב"מפורטים בדף הרצ

 .-₪  11,558,888ס "היה ע 5835535855 -אשר הוחלט במליאת המועצה ב 5853של המועצה לשנת  להרגיהתקציב 
 ₪2 100,000,/0אנו מבקשים להביאו בשינוי זה לסך של ב "בהתאם לדך השינויים הרצ

 
 :החלטה

 .₪ 100,000,/0 –סך של ל 3585המועצה לשנת הרגיל של תקציב הפה אחד את שינוי  תמליאת המועצה מאשר
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 ל ומינוי ממלא מקום"אישור נסיעת ראש המועצה לחו  .5

, נסיעה ראשונה תיערך בסוף אוקטובר ותכלול ביקור בקליבלנד –ל "הוצגו נסיעות צפויות של ראש המועצה לחו    

משותפים  מטרת הביקור הוא המשך חיזוק הקשר עם התפוצות וקידום של פרויקטים. לס ודנבר'לוס אנג, פאלם ספרינג

גוריון פרופסור -בסוף נובמבר בכלל זה לויאטנם ובורמה יחד עם נשיאת אוניברסיטת בן הכמו כן צופיה נסיעה שני. רבים

לקיים ולהעצים את מפעל המשתלמים ולבחון את הקשר למפעל זה אל מול , רבקה כרמי וזאת בכדי להמשיך

 .האוניברסיטה

 .ארז ירדני –א מקומו חבר המליאה הוצע בתקופת העדרותו של ראש המועצה ימל

ל בהתאם לנסיעות "את נסיעת ראש המועצה לחו מאשרת פה אחדמליאת המועצה  –נערכה הצבעה :  החלטה

 .בהעדרו ימלא את מקומו של ראש המועצה חבר המליאה ארז ירדני. המתוארות

 
            

 שמואל ריפמן                                                                         
 ראש המועצה     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חגי רזניק  :רשם


