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 בניין המועצה ב מהשהתקיי, 402/4446מיום , 4102/4 'פרוטוקול מליאה מס
 

, רם מוסלי רחל ביטון, אלאסף פלמר, ענן שיאון  , צביקה טוכטרמן, ארז ירדני,  :   משתתפים
 ,  אלי לופו, ערן ארז, שוש זילברבוש,  ליאת חבשוש ,מרדכי מונין,  ח"דוד פלמ

 

 .חגי רזניק, אליעזר בן סעיד :   נוכחים
 

צפריר  יצהנ, מזל לייבל, מיכל וולוקיטה, גיל פלורמן, צבי אלמוג, שמואל ריפמן  :  התנצלו
 .זהבה סיגל, אביטל בן שלום, כהן
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 מקום לראש המועצה בעת הישיבהמינוי ממלא  4/
 .הוצע למנות את ארז ירדני לממלא מקום ראש המועצה לצורך ישיבת המליאה

את מינויו של ארז ירדני לממלא מקומו של ראש המועצה  פה אחדמליאת המועצה מאשרת :  החלטה
 .לישיבה זו

 
 :שוטףח "דו 04

 
 .חג פסח שמח איחלנו לתושבי המועצה –חברי המליאה הרימו כוסית לחג הפסח  -

 
ר מרכז "חברי המליאה מברכים את ראש המועצה על קבלת התעודה כיקיר עליית הנוער בשבתו כיו -

 .המועצות האזוריות בישראל
 

בשטחים החקלאיים ברתמים במסגרת זו גרמו  יםחריג יםאירוע המשך על עודכנו חברי המליאה -
תואר התסכול בו מצויים החקלאים ונזק הכספי שנגרם במקרה זו ובמקרים , בדואים נזק לציוד חקלאי

 . בהמשך הפעילות שמתקיימת בנושאחברי המליאה עודכנו . דומים
 

 440232402/מיום  102/43  אישור פרוטוקול 34
 .ר פרוטוקול הישיבה הקודמתלפני חברי המליאה הובא לאישו     

 .את פרוטוקול הישיבה הקודמתמאשרת נערכה הצבעה מליאת המועצה :  החלטה

 
 רים"אישור תב 44

 :רים הבאים "המועצה הציג את התב  גזבר
 

 חדש:

  :הלוואה לאוצר המדינה של רשות איתנה   :מטרה :3/54ר "תב
 הלוואה מבנק דקסיה על פי החלטת מליאה מיום           ₪   5,858,888  :סכום חדש

                                    545454   
:כ"סה      5,858,888 ₪  

 שינויים:

 ביצוע עבודות תכנון ופיתוח באזור תעשייה רמת הנגב   :מטרה :/496ר "תב
 (הלוואה₪ 'מ 5.8+ת"תמ₪  788,888)₪  5,588,888  :סכום קודם  

 (₪' מ 1+ ₪ ' מ 5)רשות מקרקעי ישראל ₪  5,888,888 :סכום ההגדלה
    5451ר "העברת ההלוואה מאזור התעשיה תב₪  5,888,888:                סכום ההפחתה

 רחוב שלישי בקדש ברנע 5883ר "לתב                                                                 
 ₪  5,788,888   :כ"סה  
 

 יחידות דיור בניצני סיני 30הקמת    :מטרה :523/ר "תב
 (משרד השיכון₪ 'מ 5.718+ קקל₪ ' מ 5)₪  3,718,888   :סכום קודם  

 5451ר "העברה מתב   ₪ 5,888,888  :הגדלהסכום ה
 ₪   8,518,888   :כ"סה  

 
 הסבר לפעולות בתב"רים 496/ ו- 523/:

לקיחת ההלוואה . לתשתיות אזור התעשיה₪ מיליון  5.8הלוואה של המליאה אישרה לקחת  5887 -ב .5
 .55453 -י משרד הפנים ובפועל ההלוואה הועברה מהבנק לחשבון המועצה ב"אושרה ע

. למימון התשתיות לשכונה החדשה בקדש ברנע₪ 'מ 5המליאה אישרה לקחת הלוואה של  5853 -ב .5
 .5745454 -משרד הפנים אישר את לקיחת ההלוואה ב

לשם פיתוח המגרשים של אזור  ₪' מ 5לאחרונה מנהל מקרקעי ישראל הסכים לקדם למועצה סכום של  .3
נוספים יועברו בהתאם להתקדמות  ₪מיליון  1-מיליון כבר הועברו לחשבון המועצה ו 5)התעשייה 
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מיותרת ונשקלה  ₪' מ 5.8ס "בעקבות כך ההלוואה שכבר נלקחה ע(. ב ההתחייבות"רצ –העבודה 
 .אבל עמלת הפירעון המוקדם גבוהה מאוד, רות לבצע פירעון מוקדם של ההלוואהאפש

יחידות  35 -לתשתיות ל₪ ' מ 5לאחר בחינת האפשרויות השונות סוכם שבמקום לקחת הלוואה של  .4
לתשתיות של אזור התעשייה לתשתיות בקדש ₪ ' מ 5.8אנו נעביר את ההלוואה של , בקדש ברנע

 .₪ 888,888קט נבדוק אם יהיה צורך בגיוס נוסף של עם התקדמות הפרוי. ברנע
 .הסבת ההלוואה מאזור התעשייה לתשתיות בקדש ברנע תובא לידיעת משרד הפנים .8

 
 מרכז הפעלה   :מטרה :521/ר "תב

 +   ח "אש 188:ביטחון'מ+ח "אש 588:פנים' מ)₪  5,755,888  :סכום קודם
 (ח"אש 545:מועצה                                                                                            

 מהקרן לעבודות פיתוח   ₪ 538,888  :הגדלהסכום ה
 ₪5,555,888    :כ"סה  

  
 .רים האמורים"את התב  אחד-פהמליאת המועצה מאשרת  -נערכה הצבעה  :החלטה

 
 522321203' ר מס"ע, הנגב בחירת נציגי המועצה בעמותה לפיתוח וקידום התיירות בהר  54

המועצה מעוניינת בחידוש פעילות העמותה לפיתוח וקידום התיירות בהר הנגב אשר מטרתה לפעול 
מבקשת המועצה למנות , לצורך כך(. "העמותה": להלן)קידום ופיתוח התיירות בהר הנגב , לעידוד

 . נציגיה באסיפה הכללית
, ("התקנות": להלן) 5881 -ו"תשס, (נציגי העירייה בתאגיד עירוני)בהתאם להוראות תקנות העיריות 

על הנציגים בתאגיד העירוני להתמנות כך ששליש מהם יהיו , החלות על המועצה בשינויים המחויבים
כי יש , ויןיצ. שליש יהיו מקרב עובדי העירייה ושליש יהיה מקרב הציבור, מקרב חברי מועצת העירייה

 .ככל שניתן בנסיבות העניין, לשמור על ייצוג הולם לשני המינים
 : הצעת החלטה

 ; ה כדלהלן"נציגי המועצה באסיפה הכללית של העמותה יהיו ה
 מועצה  תחבר, מזל לרנר' גב .5

 מועצה  עובד, – ערן דורון' מר .5

 נציגת ציבור , שרית קומא' גב .3

 
 : החלטה

, את מינויים של נציגי המועצה נמנע אחד וללא מתנגדים,  ותברב קולמליאת המועצה מאשרת 
 . כחברי האסיפה הכללית של העמותה לפיתוח וקידום התיירות בהר הנגב,  כמפורט לעיל

נציגים אלו יכהנו כנציגי האסיפה הכללית של העמותה בכפוף לאישורה של הועדה לבדיקת כשירותם 
 . במשרד הפנים, והתאמתם של מועמדים לכהונה מטעם רשות מקומית בגוף המנהל של תאגיד עירוני

 .החלטה זו באה במקום החלטות קודמות של המליאה בנושא
 

 –  ר הועדה"ויו אליאסף פלמר כחבר ועדת ביקורתמינוי  64
 . ר הועדה"הוצע למנות את אליאסף פלמר כחבר ועדת ביקורת ויו

 
אליאסף פלמר כחבר ועדת של  את מינויו מאשרת פה אחדנערכה הצבעה מליאת המועצה :  החלטה

 .ר הועדה"ביקורת ויו
  

 
  – ב "נסיעת ראש המועצה ומנהל אגף קהילה וחינוך לארהאישור  14

. 55-554445854 ב"של ראש המועצה ומנהל אגף קהילה וחינוך לארההוצגה נסיעתם המבוקשת 
, תורמים בפאלם ספריג ובלאס וגאס במסגרת סיור עבודה יתקיים חיזוק הקשר עם הפדרציות ועם

 .בנוסף יאותרו פרויקטים חדשים
 . ארז ירדני –לבקשת ראש המועצה הוצע שבעת העדרו ימלא את מקומו חבר המליאה 
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את נסיעתם של ראש המועצה ומנהל אגף  מאשרת פה אחדהצבעה מליאת המועצה נערכה : החלטה
 .כמו כן מאשרת המליאה כי בהעדרו ימלא את מקומו ארז ירדני. ב"קהילה וחינוך לנסיעת עבודה בארה

 
 

 ארז ירדני        
 ממלא מקום ראש המועצה     חגי רזניק :רשם 


