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פרוטוקול מליאה מספר  7/2010מיום 25.7.2010
משתתפים:
שמואל ריפמן
צבי טוכטרמן
תומר פריאל
גדעון פרידברג

ז'ק ביסמוט
דוד פלמח
אודי זילברשטיין
מנחם אופיר

רותם ישראלי
אלי פרץ
מוטי אברג'יל

ערן ארז
איציק לוי
אריה וינד

התנצלו:
יצחק קאודרס
ראובן קופל

אליאסף פלמר
צבי אלמוג

מוני מונין

רחל בטון

נוכחים:
אליעזר בנסעיד

שאול לוי

נושאים לדיון:
 .1דו"ח ראש המועצה
 .2אישור פרוטוקול מליאה מספר  6/2010מ20.6.10-
 .3דיון תקציב חצי-שנתי
 .4אשור פרוטוקול הנהלה מס'  2/2010מיום 25.7.10
 .5אשור תקציב הג"א 2010
 .6אשור תב"רים
.1

א
ב.

דו"ח ראש המועצה:
ע"פ התכנון ,מעבר ניצנה ישמש גם מעבר תיירים במקום מעבר טאבה ,וזאת כדי
לשפץ את מעבר הגבול טאבה .מתוכננת פגישה עם מנכ"ל רשות שדות התעופה .
מקדמים את הקמת הגדר לאורך גבול מצרים ואמצעים מיוחדים למניעת מעבר
מסתננים .ברור ,כי לצד הגדר ,יש לקדם גם סלילת הכביש בתוואי המתוכנן )כ-
 800מ' מזרחית לכביש  10הנוכחי(.

.2

אשור פרוטוקול מליאה מס'  6/2010מיום  : 20.6.2010מליאת המועצה אישרה
פה אחד את פרוטוקול המליאה מס'  6/2010מיום .20.6.2010

.3

דיון בביצוע התקציב חצי-שנתי :גזבר המועצה ,אליעזר בנסעיד ,סקר בפני
חברי המליאה את עיקרי הנושאים בדו"ח התקציבי החצי-שנתי.
הערה  :ע"פ בקשת חבר המליאה ,רותם ישראלי ,מזכיר המועצה יביא בפני
המליאה את שמות חברי הדירקטוריון המכהן של המתנ"ס.
מנחם אופיר  :במסגרת הגדלת התקציבים לפרויקטים שונים ,לא נכללה תוספת
לתקציב השוטף של הוועד המקומי במדרשה.
ראש המועצה  :הסביר כי במדרשת בן-גוריון נעשים פרויקטים מטעם המועצה,
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בהיקף כספי ניכר.
איציק לוי  :מבקש לקבל פירוט ההוצאות של הקמת קרית החינוך במדרשת בן-
גוריון.
ראש-המועצה  :הסביר כי אישר הוצאות מעבר לתכנון המקורי ,שעיקרן נועדו
למגרשי ספורט ,ציוד מיחשוב ,כתות חכמות ,פתוח סביבתי ברחובות התוחמים
את ביה"ס .לאחר סיום הפרוייקט יוגש למליאה דו"ח כספי.
.4

אשור פרוטוקול הנהלה מס'  2/2010מיום : 25.7.2010
מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול ההנהלה ,אשר דן בביצוע התקציב החצי-
שנתי.
ראש המועצה פירט את הנושאים התקציבים שהוא מציע להגדיל במחצית
השנייה של השנה בסך של  ₪ 4,338,500ועל פי הפירוט שלהלן:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד סעיפי ההוצאה ומטילה על גזבר המועצה
לציין המקורות התקציביים.

דף
פירוט

1
2
3
4
5
6

מחלקה
ועד מקומי אשלים
מתנ"ס
מתנ"ס
מתנ"ס
מצילה
תאגיד מדרשה

7

ב"ס צין  -בנייה
ניצנה
מחנה טלי

10

מכון למורשת בן גוריון

11

גיל רך גנים
הועדה לתכנון ובנייה
הנדסה
יח' סביבתית
יח' סביבתית
מח' שכר

17

הנדסה
פרויקטים במועצה

8
9

12
13
14
15
16

18

סעיף להגדלה
הגדלת השת' המועצה בתקציב
נוספים -2-למחנה בדנבר
מועדון נוער במדרשה
כיסוי גרעון מצטבר מתנ"ס )אליעזר(
פעילות חדשה )רצ"ב הסבר(
השת' בכנס בוגרים
תוספת שלא תוקצבה )רצ"ב דף
מסכם(
תוספת אגף במרפאה
הרחבת והצטיידות גן
כנס לחינוך ציוני
התאמת מעונות יום לדרישות תמ"ת
מידע גיאוגרפי
תיקון מתקני שעשועים
סככה לרכבים
מרכזי מחזור בטללים
פיצויים למטפלות במדרשה
תימרור ברביבים ,שדה בוקר ומ.
שדה
מרכז צפרות ברמת הנגב

סה"כ בקשות
סה"כ מקרן כללית
סה"כ מרזרבה 2010

סכום נוסף
מבוקש
לשנת 2010
₪ 50,000
₪ 14,000
₪ 30,000
₪ 800,000
₪ 22,500
₪ 40,000
₪
2,500,000
₪ 60,000
₪ 100,000
₪ 40,000
₪ 82,000
₪ 100,000
₪ 200,000
₪ 30,000
₪ 50,000
₪ 80,000
₪ 90,000
₪ 50,000
₪4,338,500

₪ 3,700,000
₪494,500
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ממבטחים
מסעיפים אחרים מתוך התקציב

₪80,000
₪64,000
₪ 4,338,500

.5

אשור תקציב הג"א : 2010
הוצג תקציב הג"א לשנת  2010שהוכן ע"י מפקדת הג"א בסך של ₪ 495,404
ו ₪ 21,672השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי.
התקציב נשלח אל המועצה בפקס .בסוף אפריל  2010לחתימה ע"י ראש המועצה,
הגזבר והקב"ט.
הסכום נקבע על פי אמות מידה של הג"א ולכן כמו בכל שנה ,גם השנה הוספנו
הערה בשולי הדף שהמקלטים בישובים מוחזקים ע"י הישובים עצמם והעלויות
גלומות בתוך תקציבי הועדים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב הג"א 2010

.6

אשור תב"רים :
גזבר המועצה הגיש לאישור חברי המליאה ,התברי"ם להלן:
תבר
 1281פיתוח מגרשים בקדש
ברנע ע"י קק"ל
 1328עבודות פיתוח לועד
מדרשה2010
 1247שיפור חזות פני
המדרשה
 1222תשתיות ל -45יחידות
בבאר מילכה
 1184רוח מדבר

בש"ח
הערות
סטטוס
שינוי סגירת גרעון בתבר 120,917
שינוי

סגירת גרעון תבר
1247
סגירת גרעון בתבר 18,073

שינוי

סגירת גרעון תבר
1247
תאורה היקפית

שינוי

שינוי

(-)18,073

95,000
147,000

ממשרד החינוך

50,000

מקרנות הרשות

75,533

1212

תכנון קרית חינוך
במדרשה
תב"ע קדש ברנע

1336

תשתיות לשכונת
אשקוביות באשלים
2010
שינוי
תכנון מבנה שרותים
בבריכת אשלים
חינוך והסברה דו שנתי  -חדש
איכ"ס
חדש
עירוב מרחב עם

הש 'הרשות 113,492 -18915
₪
179,995

1348

חדש

200,000

1289

1337
1346
1347

תכנית ישובית ברתמים

שינוי

שינוי

העברה מתב"ר70,000 1337

 1249סובה במדרשת בן
גוריון
 1212הקמת קרית חינוך צין שינוי
שינוי

העברה מתבר1328
מקרנות הרשות  -תבר
משנת2007
ממשרד הבטחון

הצטיידות בסיסית
לכיתות
השת' המועצה

שינוי

הסברים נוספים
מקרנות הרשות

העברה לתב"ר(-) 70,000 1336

השתתפות
המועצה
קרן כללית

150,000
2,500,000

חברי המליאה מאשרים פה אחד את התבר"ם הנ"ל

ממשרד איכות הסביבה -
₪94,577
משרד הדתות
משרד החקלאות - 100
אש"ח  +קרנות הרשות
100אש"ח
משרד התחבורה
70%+30%מועצה
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לידיעה :באוגוסט  , 2010לא תתקיים ישיבת מליאה מן המניין .חופשת קיץ
טובה !

שמואל ריפמן
ראש המועצה
רשם :שאול לוי

