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 בניין המועצה ב מהשהתקיי, 3102/22320מיום , 3102/20 'פרוטוקול מליאה מס
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 תומר פריאל, צבי אלמוג, ח"דוד פלמ, גיל פלורמן, רם מוסלי, שמואל ריפמן :  התנצלו
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 :ח ראש המועצה"דו .5
ערן ' חברי המליאה עודכנו בנושא ההתארגנות לקראת ועדת החקירה לנושא גבולות והכנסות בראשות פרופ -

נמשיך לעדכן את חברי . כמו כן התעדכנו לגבי עבודת הצוות המקצועי והמשפטי שמלווה את המועצה. רזין
 .ם על סדר היוםהמליאה ואת הציבור במידת הצורך ומתוך בחינה של הנושאים שעומדי

בתיכון ' הוצגה תפיסת ראש המועצה ואגף חינוך בדבר הובלת מתווה צומח למסלול חוץ פנימייתי מכיתה ט -
 . חברי המליאה עודכנו על המגעים שמתקיימים עם הגורמים השונים בנושא זה. לחינוך סביבתי

מקיים מפגש בקרוב עם  בהמשך לסיור בנושא הבדואים שערכה המליאה עודכנו החברים כי ראש המועצה -
 .נמשיך לעדכן לפי צורך. ראשי הבדואים בהר הנגב

וזאת . דווח כי הר אלדד פונה בהתאם להנחיות ראש המועצה והסעדים המשפטיים שהתקבלו בנושא זה -
 . לאחר תקופה ממושכת יחסית של דיון בנושא

ראש המועצה ביקש . ניםדובר על התוכנית של מערכת הביטחון לאחסנת מסתננים במסגרת מתקן סהרו -
 .ס ייפגש איתו בהקדם בכדי לפרוס את התוכניות"שב3שגורם בכיר במערכת הביטחון

 
 :3102/2038מיום  3102/9אישור פרוטוקול  .5

 .לפני חברי המליאה הובא לאישור פרוטוקול הישיבה הקודמת     

 .את פרוטוקול הישיבה הקודמתמאשרת נערכה הצבעה מליאת המועצה :  החלטה

 

 3רים"אישור תב .3

 

 :חדש

 
  צומת הנגב –שביל אופניים באר שבע   : מטרה   :2211ר "תב

 (ב מכתב הסבר"רצ)קרן לעבודות פיתוח    :מימון
 ₪ 888,888    :כ"סה  
 

  מצפור קדש ברנע  : מטרה   :2211ר "תב
 חברה ממשלתית לתיירות    :מימון

 ₪ 588,888    :כ"סה  
 

 :הגדלה

 
  א לאולם בטללים"הסבת ח  : רהמט   :2610ר "תב

   
  ₪ 588,888   סכום קודם

 לעבודות פיתוחקרן : מקור מימון      ₪ 78,888  סכום ההגדלה  
  ₪ 358,888   כ "סה  
 

 .ל"רים הנ"את התב מאשרת פה אחדמליאת המועצה  :החלטה
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 "3שבע"אישור המלצות הועדה המייעצת בנושא תביעת לשון הרע נגד עיתון ה .4
פרוטוקול זה מהווה חלק )ב "הרצ 535835853הוצג לחברי המליאה פרוטוקול הוועדה המייעצת לנושא מיום 

 .הוצע לאמץ את החלטות הועדה המייעצת בנושא במלואן, נערך דיון בנושא(. בלתי נפרד מפרוטוקול המליאה
 

את המלצות  – ב קולותמאשרת ברמליאת המועצה . נמנע -5, נגד -5, בעד:  5 –נערכה הצבעה :  החלטה
 .הועדה מייעצת ומאמצת אותן במלואן

 
 ת בנוגע למצפור קדש ברנע"אישור הסכם עם החמ .8

ת מוכנים להקדים את "חמ. הוצג שיתוף הפעולה מול החברה הממשלתית לתיירות בדבר הקמת אתרי צפרות
ת יעבירו את הכסף "ח כשהביצוע יקודם על ידי המועצה וחמ"אש 588המימון למצפור קדש בעלות של עד 

חברי המליאה התבקשו לאשר את ההסכם ולהסמיך את גזבר המועצה . הדרוש בהתאם להסכם שהוצג
 .ר מתאים"לפתוח תב

 
ת ומסמיכה את הגזבר "את ההסכם עם חמ אחד-מאשרת פהמליאת המועצה . נערכה הצבעה:  החלטה

 .האמור₪  588,888ס "ער "לטפל בפתיחת התב
 

 .מנהל אגף קהילה וחינוך –ערן דורון : מוזמן  – "המאהמדד "הצגת תוצאות  .1
סים נכנסה להליך של בידוק השירותים והחוסן הקהילתי ביישובי "הוסבר כי המועצה בשיתוף החברה למתנ
ערן דורון שהוביל את תהליך המדידה יחד עם המנהלים הקשורים . המועצה ומסגרת השירותים הניתנים להם

כמובן שיש . מונה החיובית שקבלה המועצה על מכלול השירותים הניתניםהציג את הממצאים ואת הת
חברי המליאה הביעו שביעות רצון מהבחינה שנעשתה ומהתוצאות . לנתח ולפעול על פי הממצאים, להמשיך

 .ף קהילה וחינוךוהודו לערן ולאג
 
 
 

 הארנונה ףרילהעלאת תעאישור בקשה חריגה מדרשת בן גוריון  .7
 

ארנונה 'להעלות את תעריף  5854כוון להגיש בקשה לאישור חריג ממשרד הפנים בשנת הועד המקומי מת
וזאת בשונה מהבקשה שהוגשה למשרד הפנים בשנת ,  ר "למ₪  7לתעריף של ' ועד מקומי מדרשת בן גוריון

 .ר"למ₪  8.8ר "מ 588ומעל ₪   5ר "מ 588עד : אשר כללה הטלת ארנונה לפי מדרגות    5853
 

 :החלטה
את הבקשה החריגה  – קולות-מאשרת ברבמליאת המועצה . ,נמענים -3, נגד -5 ,בעד  7–ערכה הצבעה נ

 .ועד מקומי מדרשת בן גוריון ארנונהתעריף  של מדרשת בן גוריון להעלאת
 
 

  :משרד השיכוןלהארכת תוקף ערבות   .5

עד ₪  355,888סכום של מליאת המועצה מאשרת פה אחד הארכת תוקף ערבות המועצה  למשרד השיכון ב

 .בגין עבודות פיתוח באשלים 3535535854 -ל

 ארז ירדני        
  ממלא מקום         
 ראש המועצה        

 
 חגי רזניק  :רשם


