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  4102/20400מיום , 4102/9' פרוטוקול מליאה מס
 

 

ארז , ליאת חבשוש, מזי לרנר, זהבה סיגל, זילברבוש שוש, מיכל וולוקיטה, רחל ביטון :   משתתפים

 .ניצה צפריר כהן, תומר פריאל, ערן ארז, רדכי מוניןמ, ח"דוד פלמ, ירדני

 

רם , צביקה טוכטרמן ,ענן שיאון, אליאסף פלמר, וםאביטל בן של , צבי אלמוג, שמואל ריפמן: התנצלו 

 .אלי לופו, מוסלי

 

 

 .אליעזר בן סעיד, איתי הס, חגי רזניק : נוכחים  
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 –בחירת ממלא מקום לניהול הישיבה  24

 .ר לישיבה במקומו של ראש המועצה"לפני חברי המליאה הובאה הצעה למנות את ארז ירדני כיו

 .ארז ירדני ימלא את מקום ראש המועצה בישיבה, נערכה הצבעה:  החלטה

 

  – ל"מנכח "דו 14

 

הפרסומים של משרד הפנים בדבר אימוץ מסקנות ועדות החקירה לגבולות שוב הוסברו לחברי המליאה  -

 -הפעולה ההחלטות חורגות מסיכומי המסגרת שהתקבלו על ידי המליאה לפיכך צוות . והכנסות בדרום

ל "המנכ .ץ"בימים אלו שוקל הצוות הגשת בג. שעוסק בנושא חידש פעילותו  -ראש המועצה בראשות 

 . כי יידרשו לכך משאבים כספיים מתאימים המליאהעדכן את חברי 

 

 /1/4084102מיום  4102/8  אישור פרוטוקול 34

 .לפני חברי המליאה הובא לאישור פרוטוקול הישיבה הקודמת     

 .הקודמתאת פרוטוקול הישיבה מאשרת נערכה הצבעה מליאת המועצה :  החלטה

  –אישור תברים ושינויים תקציביים  4/
 : /102 -הגדלת השתתפות המועצה בתקציב מרחב עם ל

 .קרוונים המיועדים לסטודנטים 7לביצוע חיבור תשתיות של ₪  280,000הגדלת תקציב מוניציפלי של הועד ב  .א

כמו כן הועד מתחייב לבצע את העבודה על פי חוק המכרזים , 4102עדכון תקציב הועד לשנת הועד המקומי יגיש למועצה 

 .והנהלים המחייבים ועדים מקומיים

המועצה תעביר את ההקצבה לחשבון הבנק של הועד בהתאם להתקדמות העבודה ולהוכחת התשלום של הועד לקבלנים וספקים 

 .שוני ם

 רזרבה לתקציב: מקור מימון

 

 : רגיל ללכידת גמלים וכלביםתקציב  .ב

 /201לשנת ₪  70,000יפתח סעיף חדש זה באגף התברואה ויתוקצב ב 

 רזרבה לתקציב: מקור מימון

 

 רים"תב 4ג

 

 (שינוי) תוכנית ישובית שדה בוקר   :מטרה :1192ר "תב

 ₪   9/9,696  :סכום קודם  

 משרד החקלאות( -₪  /00/,0)  :סכום ההפחתה

 ₪  ,909,19   :כ"סה  

יש לעדכן , אי לכך. קיבלנו ממשרד החקלאות התחייבות חדשה אשר נמוכה בסכום הזה מההתחייבות הקודמת שתוקפה פג: הסבר

 .ר לפי ההתחייבות החדשה"את התב

 

 (שינוי) מבנים יבילים בניצנה 20רכישה והקמת    :מטרה :2001ר "תב

 ₪   2,850,000  :סכום קודם  

 משרד השיכון₪  00,000/  :סכום ההגדלה

 ₪  3,100,000   :כ"סה  

 

 (חדש) פרוייקט אשלים –וביצוע הסדרי תנועה זמניים ' תכ   :מטרה :20,8ר "תב

 משרד התחבורה₪   5,000,000  :חדשסכום   

 ₪  0,000,000   :כ"סה  
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בשלב המיידי . סולרית ליד אשלים ר זה מיועד לביצוע הסדרת פתרונות תחבורתיים  בעקבות הקמת התחנה הטרמו"תב:  הסבר

כאשר מלוא המימון יבוא ממקורות ₪  מיליון  41 -מדובר בפתרונות זמניים ובהמשך פתרונות קבועים בעלות כוללת של כ

 . ממשלתיים

 

  –רביבים  /102אישור תקציב  04
מליאה מחודש החלטת ח לפי "אש 500,000תוספת של )₪  1,881,560 –עדכון תקציב הועד ל  –ועד מקומי רביבים 

 4מאשרת פה אחד את עדכון תקציב ועד מקומי רביבים מליאת המועצה.  (/084201

 

  –עם -מרחב 1023ח כספי "אישור דו 4,

 .2013ח הכספי לשנת "הועד המקומי של מרחב עם הגיש למליאה את הדו

 .ח הכספי"המליאה מאשרת פה אחד את הדו :החלטה

 

  :ס"התאגידים העירוניים והמתנשל  1023חות כספיים  "אישור דו 14
העמותה , העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב, מ"מי רמת נגב בע: חות הכספיים של"גזבר המועצה סקר את הדו

 .מ"חברה כלכלית לפיתוח רמת הנגב בע ,רכז תרבות נוער וספורט רמת הנגבמ, למען התושב והקהילה ברמת הנגב

 .ל התקיימו הצבעות"כספיים הנחות ה"לאחר שחברי המליאה התייחסו לדו

 :מ"מי רמת הנגב בע (א

 .ח הכספי של התאגיד אושר פה אחד"הדו

 :העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב (ב

 ח הכספי של התאגיד אושר פה אחד"הדו

 :העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב (ג

 .ח הכספי של התאגיד אושר פה אחד"הדו

 :מרכז תרבות נוער וספורט רמת הנגב (ד

 .ח הכספי של התאגיד אושר פה אחד"הדו

 :מ"חברה כלכלית לפיתוח רמת הנגב בע (ה

 .מ"מליאת המועצה מאשרת את טיוטת הדוח הכספי של החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע

מ טרם התכנס על מנת לאשר את הדוחות "מאחר שדירקטוריון מרחצאות רמת נגב בע הוגשה טיוטה

 .שלו

 

 4התפטרותו של ערן ארז ממליאת המועצה והמינוי דוד בנלולו כמחליף 84

חברי המליאה הודו לערן על שנים רבות בהן היה חבר מליאה משמעותי . ערן ארז מסר על התפטרותו מהמליאה

 . מוצע למנות את דודו בנלולו כמחליף –לאחר שראש המועצה נועץ ביישוב רביבים . ופעיל

אחד את מינויו של דוד בנלולו כחבר מליאה מטעם קיבוץ רביבים במקומו של -אשרת פהמליאת המועצה מ: החלטה

 .ערן ארז

 

 ר הועדה לאיכות הסביבה"מינוי אבשלום כהן כיו 94

ר "גוריון כיו-הוצגה המלצתה של היחידה הסביבתית וראש המועצה לאשר את אבשלום כהן תושב מדרשת בן

 .הועדה לאיכות הסביבה

 .ר הועדה לאיכות הסביבה"אחד את מינויו אבשלום כיו-המועצה מאשרת פהמליאת : החלטה

 

 

 

  

 ארז ירדני                                                       

 ראש המועצהמ "מ      חגי רזניק                                                               :רשם 

 

                                       


