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 72/2275מיום  7102/42 'מסאישור פרוטוקול מליאה  .1

.1112112'מסיאתפרוטוקול, פה אחדמאשרת מליאתהמועצה:החלטה



 . מהרזרבה לתקציב₪  0,000/, 1022גבולות  תדלויט כיועצים בוועד' אישור חב .3
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צפוילנומאבקקשהבונבקשלהראותכיבעודמספרשניםלאתוכלהמועצהלעמודבמתן

.שירותיםראוייםלתושבים
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.שותפיםפעיליםבמאבק

אתהעסקתחברתדלויטכיועציםלמאבקבועדתה, מאשרת פה אחדמליאתהמועצה:החלטה
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 . עדה לבחינת תבחינים להשתתפות המועצה בתקציבי הועדים אישור המלצת הו       . 4

וניתנהסקירהעלעבודתהועדהשבחנההצעותלשינוי,הוצגפרוטוקולהועדהבמליאההקודמת

הועדההגיעה,ודיוןבשנימפגשיםלאחרבחינהשלהדמיותבשינוייקריטריונים.בתבחינים

יווןהקייםבישוביביותרלאורהשוניוהגםלייהםהאופטימםלמסקנהכיהתבחיניםהקיימי

.המועצה

המליאהשמעהאתטיעוניחברהמליאהענןשיאוןלצורךלשנותאתהקריטריוניםאךלאקיבלה

 (מאזמאיעתהוחלטלבדוקאתהנושא)הןמהותיתוהןמשוםהשיהויהרב.אתעמדתו

מלצתהועדהלבחינתתבחיניהשתתפותאתה (נמנע 2) ברוב  תמאשר מליאההמועצה: החלטה

.המועצהבתקציביהועדים
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 .אישור דירקטורים בחברות ותאגידי המועצה.  5

מליאת(מסיבותשונות)אגידיםסיימוכהונתםקמהדרקטוריםשכיהנובחברותהעירוניותובתחל

כלהמינויים.המועצהמתבקשתלאשרמינוייםחדשיםעלמנתלאפשרתקינותפעילותהחברות

.כדילקבלאישורמשרדהפניםנדרשתאישורהמליאה.לכלליםםהמוצעיםעומדיםבהתא

אתרשימתהמינוייםלדירקטוריםעלפילרשימהמאשרת  פה אחד  מליאההמועצה: החלטה

.המצורפת

   העמותה לקידום הספורט

  
דירקטוריון 

 טופס דירקטוריון חדש קודם
חתימת 

 ד"עו
 חווד

 סיבת שינוי מין משפטית

 שנים 3תם  נ כן  כן כן דפנה ארבל לאה ספיר נציג ציבור

 שנים 3תם  נ כן כן כן עדי פורטוגז יהודית אלעזרא נציג ציבור

עובדי 
   ז       אליעזר בן סעיד אליעזר בן סעיד רשות

עובדי 
 נ כן כן כן הילה שליש ענת לב רן רשות

יצא 
 לגמלאות

 נבחרים
ריפמן שמואל 

   ז       ערן דורון ל"ז

   ז       אליאסף פלמר אליאסף פלמר נבחרים

   העמותה למען התושב והקהילה        

  
דירקטוריון 

 טופס דירקטוריון קודם
חתימת 

 ד"עו
חווד 

 סיבת שינוי מין משפטית

 חני פריאל חני פריאל נציג ציבור
   

 נ
 

 נציג ציבור
רונית דוניץ 

 שנים 3תם  נ כן כן כן רי'מאיה צ קידר

עובדי 
 נ       ורד חדידה ורד חדידה רשות

עובדי  
   נ       שירה מור יוסף שירה מור יוסף רשות

   ז       ארז ירדני איריס טוביה נבחרים

   נ       רחל ביטון רחל ביטון נבחרים

 
 

   מי  רמת הנגב        

  
דירקטוריון 

 ופסט דירקטוריון חדש קודם
חתימת 

 ד"עו
חווד 

 סיבת שינוי מין משפטית

 שנים 3תם  ז    אמיר גרבר ערן ארז נציג ציבור

 שנים 3תם  נ    נורית אגם מוקי אזולאי נציג ציבור

עובדי 
  נ    אדווה לויד אדווה לויד רשות

עובדי 
 עזבה ז    אמיר אלחייק עלית וויל שפרן  רשות

 נבחרים
שמוליק ריפמן 

  ז    ורוןערן ד ל"ז

  ז    ארז ירדני ארז ירדני נבחרים

   חברה כלכלית         

 סיבת שינוי מיןחווד חתימת  טופס דירקטוריוןדירקטוריון   
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 משפטית ד"עו קודם

 שנים 3תם  ז    ר'אבישי תג אחיה בכרך נציג ציבור

  נ    ליאת חבשוש שרית קרניאלי נציג ציבור

עובדי 
  ז    אליעזר בן סעיד עידאליעזר בן ס רשות

עובדי 
  נ    שירה מור יוסף שירה מור יוסף רשות

  ז    ערן דורון ערן דורון נבחרים

   נ       ענן שיאון ענן שיאון נבחרים

        

 
 מקרא

אושרו /ללא שינוי
 בעבר

      




 .רים והחלטות כספיות"אישור תב . 6

     :  רים"תב אישור
 

 פיתוח בשיזף הרחבת מחנה זמני ועבודות (חדש):מטרה :2//6ר "תב
תרומהמאקסודוסנורד₪211,111:סכום

'העברהבקרןלעבודותפיתוחב₪1,511,111
1625ר"העברהמתב₪951,111
1311ר"העברהמתב₪212,112
2112תקציברגיל199111921-העברהמ₪5,111,111

₪11,352,112:כ"סה
 

הסדרת כבישים (חדש):מטרה:226/ר "תב
 2112תקציברגיל199111921-העברהמ₪1,511,111

'העברהבקרןלעבודותפיתוחב₪13,511,111:סכום
₪15,111,111:כ"סה

 
 הקמת פארק טללים (חדש):מטרה :26/1ר "תב

קרןקיימתלישראלאוסטרליה₪1,121,111:סכום
2112תקציברגיל199111921-העברהמ₪1,111,111

₪2,121,111:כ"סה
 

 :ל"רים הנ"התב 3-החלטה ל
יחדעםזאתמאחרולאהוצגטופסניהולפרוייקטהמפרטאת,ל"ריםהנ"אתהתבמאשרת פה אחדמליאתהמועצה

.יהמליאהבטרםיצאהלמכרזים"עררושוביאושריםאלה"תב,עלויותהפרויקטים
 
 

 ט"רענון רכב בטחון לקב (חדש):מטרה :6202ר "תב
משרדהביטחון₪121,111:סכום

מכירתרכבישן₪61,111
2112תקציברגיל199111921-העברהמ₪111,111

₪221,111:כ"סה


 קיימות בחינוך הטמעת עקרונות (שינוי):מטרה :2426ר "תב
מועצה₪31,322:סכום

המשרדלהגנתהסביבה₪161,192
₪192,225:כ"סה
 הסביבה.המשרד ל  ₪ 44,250      :הגדלה  
₪  015,/13    :כ סכום חדש"סה  
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 'יחידות ברתמים שלב ג 61-תכנון מפורט ל  (שינוי):מטרה :26/5ר "תב
עבודותפיתוחקרןל₪951,111:סכום

₪951,111:כ"סה
 משרד הבינוי והשיכון₪   125,063      :הגדלה  
 //26ר "העברה לתב ₪  150,000 (-)    :הקטנה  
₪  125,063    :כ סכום חדש"סה  

 
 הקמת מבנה קהילתי במרחב עם (שינוי):מטרה :2302ר "תב

קרןלעבודותפיתוח₪5,131,912:סכום
משרדהבינויוהשיכון₪1,611,111
קרנותהרשות₪2,151,111

₪2,621,912:כ"סה
 מכרזים' הכנסות ממכ₪   21,000     :הגדלה  
 (התכנון קוזז על ידם)תנועת אור ₪  544,032 (-)    :הקטנה  

 //26ר "העברה לתב₪  02,242/ (-)      
₪  26/,440,/   :כ סכום חדש"סה  


 תחנת הסעה בטללים (חדש):מטרה :2226ר "תב

2112תקציברגיל199111921-העברהמ₪251,111:סכום
₪251,111:כ"סה


 רכש רכב בטחון לעזוז (חדש):מטרה:2621ר "תב

משרדהבטחון₪121,111:סכום
2112תקציברגיל199111921-העברהמ₪66,111

₪236,111:כ"סה
 

 ק תאורה"רכש עגלת חפ (חדש):מטרה:2623ר "תב
משרדהבטחון₪25,111:סכום

2112תקציברגיל199111921-העברהמ₪15,111
₪11,111:כ"סה

 
 שיפור חזות יישוב קדש ברנע (שינוי):מטרה :2654ר "תב

קרנותהמועצה₪231,111:סכום
(אגודתקדשברנע)פותבעליםהשתת₪111,111
משרדהחקלאות₪211,111
הכנסותממכירתמכרזים₪211

₪531,211:כ"סה
הבטחון.קרנותעדלקבלתהתחייבותמ  ₪ 250,000    :הגדלה 

 ₪ 00/,620  :כ סכום חדש"סה  
 
 
 
 

מספר 
ר"תב ר"שם התב   

תקציב 
ר"תב  

/ הגדלה 
(הקטנה) ןגורם מממ   

/ הגדלה 
(הקטנה)  הערה 

1614 
תוכנית דרך הבשמים וארץ 

 המכתשים
 ₪      

145,781  
₪351  

6161ר "סגירת תב (₪351) קרנות הרשות  

1598 
הנגשת כיתה וחצר לליקויי ראייה 

 צין
 ₪      

22,000  (₪3,956) 
החזרה לקרנות 

₪ 359,1 הרשות ר "סגירת תב  1598 
 
 

.ל"רים הנ"התב ה אחדמאשרת פמליאת המועצה : החלטה  
 

 החלטות כספיות שונות
 

  אישור חגיגות 30 שנה לניצנה:
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-₪ 0,0003המליאהמתבקשתלאשרתקציבשל,שנה31-לרגלחגיגותה:ניצנהל 03מענק לחגיגות  .א
 /102רזרבה לתקציב :מקור

.מותנהבהגשתפירוטעלותהחגיגות
.ל"הנההחלטהמאשרת פה אחדמליאתהמועצה:החלטה

 

 ופרוטוקול ועדת הביקורת   1026שנת  מבוקרים של אישור הדוחות כספיים  ./

הציגאתהדוחותהכספייםהמבוקריםואתהערות,מבקרהפניםשלהמועצה,חדודשטרק"רו

חלק.הנושאנדוןבועדתהבקורתשלהמועצהונתקבלותשובותהגזבר.הביקורתשלמשרדהפנים

התקייםדיוןבסוגיתכלליודרישותהרגוליצה.2112ברולחלקינתןמענהבמהנושאיםתוקנוכ

.ואפשרויותהתמרוןשלהמועצהלתתמענהאפקטיבילאתגרים

 

:החלטה

ואת2116שנתשל(כספיומילולי)הדוחותהכספייםאת, מאשרת פה אחדמליאתהמועצה (א
חהמפורטכבר"וייםשהופיעובדומבקשתלתקןאתהליקהמליאה.פרוטוקולועדתהביקורת

חותהתקבלו"מאחרוהדו2112-זאתמאחרוחלקמהליקוייםלאניתןלתקןב,2112בשנת
.2112ממשרדהפניםבנובמבר

בנוגעלדוחביקורתפנימיתשל,אתהמלצתהמבקרוועדתהביקורתמאשרתהמליאה (ב
 .ועדותהביקורתבועדיםהמקומייםבנושא,המועצה

        בהגשת דוח נה ועדים מקומיים יות תקציב,  1022ההמלצה שאושרה היא שהחל משנת                     
 .עדות ביקורת של הועדים המקומייםביקורת של ו                



 .הסכם פרויקטור  רמת ציפורים עם רשות הבדואים .  2

בין–הסכםמשולש.יתברמתהנגבהפרוייקטוריפעללקידוםנושאיהתכנוןוההתיישבותהבדוא

המימוןכולומגיעמהרשותלפיתוח.העסקה–הרשותלמועצהעלמימוןוביןהמועצהלפרוייקטור

.המועצהלאמוסיפהמתקציבה.ההתיישבותהבדואית

הסכםהעסקתהפרוייקטורלקידוםפרוייקטרמתאתפה אחד מאשרת  מליאההמועצה: החלטה

.ציפורים



 תקציב המועצה ל  3 -ה  אישור הרבעון  .1

.2112חזוהרשוקריהסבירהלחבריהמליאהאתהדוחותהכספייםלרבעוןהשלישישלשנת"רו

.לתקציבהמועצה3חהרבעון"דואתפה אחד מאשרת  מליאההמועצה: החלטה

 

 :מ"שינוי חוזי הלוואות בעלים של המועצה למי רמת נגב בע.  20

הלוואותבעליםלביצוע6מ"המועצהנתנהלמירמתנגבבע2115ל2111םבמהלךהשני

הלוואותשאושרובזמנו,₪11,922,232הפרויקטיםבתחוםהביובברחביהמועצהבסךכוללשל

.3.5%שניםעםריביתשל15ימליאתהמועצהוניתנולתקופהשל"ע

החברה,ביצעהבתווךזמןקצריחסיתלאורהפרויקטיםהגדוליםובסכומיםמשמעותייםשהחברה

.שילמהלמועצהאתהריביותוהפרשיהצמדהבכלהתקופהולאהתחילהלהחזיראתהקרן

:111112המליאהמתבקשתלאשראתהשינוייםהבאיםהחל

 .חוזיההלוואותהקיימיםיאוחדולהלוואהאחת (א

 .בהסכםחדשלאותההלוואהכוללכלהתנאים"רצ (ב
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 :החלטה

לאחדאתההלוואותלהלוואהאחתומאשרתפהאחדאתמאשרת פה אחדאתהמועצהמלי

.בהמהווהחלקבלתינפרדמפרוטוקולזה"ההסכםהרצ





,בברכה
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