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  1.2.2015מיום , 2/2015' פרוטוקול מליאה מס
 הנגב-שהתקיימה בבניין המועצה האזורית רמת

 
ניצה צפריר , מזי לרנר, ח"דוד פלמ, ארז ירדני,   שוש זילברבוש,שמואל ריפמן : משתתפים

 .ענן שיאון, מרדכי מונין, אביטל בן שלום, מיכל וולוקיטה, רם מוסלי, צביקה טוכטרמן, כהן
 , זהבה סיגל, דוד בנלולו, תומר פריאל, ליאת חבשוש, אלי לופו, רחל ביטון: התנצלו 

 
 .אמיר אלחייק, אליעזר בן סעיד, חגי רזניק : נוכחים  
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 .ח ראש המועצה"דו .1
 .ראש המועצה הזמין את חברי המליאה לבקר באתרי התיירות בעונת הפריחה ברחבי הנגב -
הדבר עוד יידון . הנגב-הועלה לראשונה הרעיון בדבר מיסוד שלוש נקודות יישוב לבדואים בהר -

 .בהמשך
חברי הגרעין . ראש המועצה מסר כי בכוונתו לפעול בנושא שיזף על פי החלטת בית המשפט -

 .מסרו כי בכוונתם לפעול משפטית כנגד ההחלטה שהתקבלה
 

   :1/2015' אישור פרוטוקול מליאה מס .2
 

 . לאישור חברי המליאה1/2015ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה 
           

 .  את הפרוטוקול האמוראחד-מאשרת פהמליאת המועצה  :החלטה
 

3.  

רים "תב  
 

 :חדש 

 
 שיפוץ בריכת שחייה ברתמים:   מטרה :1579ר "תב

 משרד הבינוי והשיכון ₪    500,000:    סכום חדש
     קרן כללית 450,000₪     

  ₪ 950,000:   כ"  סה
 

 שיפוץ גנים ברביבים:   מטרה :1580ר "תב
     קרן כללית 100,000₪:    סכום חדש

  ₪ 100,000:   כ"  סה
 

 סככות הצללה ברביבים:   מטרה :1581ר "תב
 קרן כללית ₪    90,000:    סכום חדש

  ועד מקומי רביבים ₪   10,000     
  ₪ 100,000:   כ"  סה
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הסדרת הועדה לתכנון ובנייה מקומית כולל החלפת שרתים:    מטרה:1582ר "תב
 '   קרן לעבודות פיתוח ב ₪  270,000     

 ₪  270,000:    סכום קודם
 

    תחזוקת כבישים במועצה:    מטרה:1583ר "תב
    קרן כללית ₪  50,000     

 ₪  50,000:    סכום קודם
 
 
 
 
 

 :שינויים

 
 ע ניצנה"תב:   מטרה :1442ר "תב 

 הסוכנות היהודית ₪  100,000     
 קרנות המועצה ₪  139,696     

  ₪  239,696:    סכום קודם
 קרן כללית ₪      60,000:  סכום ההגדלה

 רשות מקרקעי ישראל ₪    944,000   
  ₪ 1,243,696:   כ"  סה

 
   תכנון והקמת בית ספר ממלכתי דתי:   מטרה :1535ר "תב
 קרנות המועצה ₪  1,300,000     

  ₪  1,300,000:    סכום קודם
    קרן כללית 1,200,000₪:  סכום ההגדלה

  ₪ 2,500,000:   כ"  סה
 

 ".תכנון והקמת בית ספר ממלכתי דתי"– ל " תכנון בית ספר ממלכתי דתי- "ר ישונה מ "שם התב: בנוסף 
 

 
.ל"רים הנ" את התבפה אחדהמליאה אישרה  : הוחלט  

 
 

  – אישור פרוטוקול ועדת הרכב .4
פרוטוקול זה מצורף לפרוטוקול ) 20/1/2015ל המועצה הציג את פרוטוקול ועדת הרכב מיום "מנכ

במסגרת זו הוצג פרטי רכישת רכב חדש למנהל אגף הנדסה . (המליאה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 .בחוזה ליסינג ומימוש תוכנית הרכב לרבות מכירת רכבים קיימים

 
: החלטה

 
קולות ונמנע אחד את החלטות ועדת הרכב ומאשרת את -מליאת המועצה מאשרת ברב

 . תקציב רגיל– המקור –כיוון שהרכישה היא מכספי ליסינג . האמור לגבי השינויים בצי הרכב
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 2014ח ועדת ביקורת הפנים לשנת "הצגת דו .5
הביקורת עוסקת . ח הביקורת הפנימית"ר ועדת הביקורת הציג את דו"אליאסף פלמר יו

ח המסכם המהווה חלק "ב הדו"רצ)בהאצלת הסמכויות לועדים והתנהלות המועצה בנושא 
 .(בלתי נפרד מפרוטוקול זה

 :החלטה
מודה לועדת הביקורת ומבקשת ממלאי . ח הביקורת" דומאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 .התפקידים לעקוב אחר ההמלצות האמורות ולדווח למועצה בהמשך
 
 
 

 

 
  

         שמואל ריפמן                                                 
ראש המועצה חגי רזניק             :רשם 
 

                                                 
 


