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 שהתקיימה במשרדי המועצה  /2./1.2/מיום  2/02/21' מסמליאה ישיבת  פרוטוקול 
 

 
 , אלי לופו,  תומר פריאל, צביקה טוכטרמן, אביטל בן שלום, שולי דבדה, רחל ביטון , שמואל ריפמן  :משתתפים

 , אלמוג צבי, מרדכי מונין, ח"דוד פלמ, ענן שיאון, ערן ארז, רמי מוסלי, סף פלמראלא, מזל לבל
 .קיטהומיכל וול, סיגל זהבה, איתן פאר

 
 .ארז ירדני, מןורלפ גיל : התנצלו

 
 , עלית וויל ,שירה מור יוסף ,אמיר אלחייק, אליעזר בן סעיד, יענקלה מוסקוביץ, אדוה לויד, מוטי זנה : נוכחים

 שאול לוי
 

 :נושאים לדיון
 

 .ח ראש המועצה"דו .5
 58.55.5855מיום , 5525855' אישור פרוטוקול מליאה מס .5
 .רים"אישור תב .3
 .אישור ועדות המועצה .4
 .אישור הסכם פיתוח רחוב שלישי בקדש ברנע .8
 .5853האצלת סמכויות המועצה לועדים המקומיים לשנת  .1
 .בקשה לעבודות פיתוח באשלים  -הארכת תוקף ערבות למשרד השיכון  .7
 .5853א לשנת "אישור תקציב הג .5
 .מ"החברה הכלכלית לפתוח רמת הנגב בעמינוי  חבר מליאה לדירקטוריון  .5

 ת"אישור מתן ערבות בנקאית למשרד התמ .58
 
 
 

 
  :ח ראש המועצה"דו .2

לשאול ולאליעזר על הכנת החומר לישיבת  מודה.  ותיקים2מברך את חברי המליאה החדשים ראש המועצה
 .המליאה

 
לעבור הנבחרים ברי המליאה ניתנת האפשרות לח.  חולקו תיקים לחברי המליאה .חברי המליאה הציגו עצמם

 ".מפעם"קורס מטעם ה
 

 .מדגיש כי חברי המליאה נבחרו מטעם היישוב אבל מייצגים את כלל המועצה שמואל ריפמן
 

 ":בית הנבחרים המקומי"נקודות מתוך חוברת  3-מבקש להתייחס ל ראש המועצה
 
הנני " :הצהירו אמונים רי המליאה כל חב(. 51עמוד , 7סעיף ) ולמועצה למדינת ישראל הצהרת אמונים.   א

 "מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה
 
  51עמוד )או לקרוב משפחה להיות צד לעסקה מול הרשות המקומית אסור לחברי מליאה .  איסור עסקאות.  ב
 
 .(55 'עמ) תשלום החובות כלפי המועצה-לאי אי ניצול מעמד חבר המליאה .  ג
 
 

 5853" צלילים במדבר"למארגני אירוע  הערכתו ותודה  ראש המועצה מביע . 
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  5853תקציב הוועדים לשנת השתתפות המועצה בלהתייחס לנושא , זהבה סיגלהועלתה בקשה מצד  .
אשר כלל גם את , 5853שמוליק מסר כי המליאה הקודמת אישרה את תקציב המועצה לשנת 

 .הוועדיםתקציבי השתתפות המועצה ב
 
נתוני אוכלוסיה על )על פי הנתונים הרשמיים שבידנו ביום עריכת החישובים  .הקריטריונים מעודכנים 
להחלטת בהתאם זאת , (נתוני ארנונה על פי מחלקת הגבייה, ד.מ.פי מנהל האוכלוסין דרך מ 
 .המליאה 
 .קציבי הוועדיםלבחון את הקריטריונים להשתתפות המועצה בת, בראשות הגזבר, יוקם צוות 
 
במהלך הרבעון  באחריות אליעזר לבצע בחינת הקריטריונים לתקציבי הועדים המקומיים : סיכום 
 .5853הראשון של שנת  
 
 

 סוכם על דעת מרבית חברי המליאה לקיים את ישיבות המליאה בימי א: מועדי ישובות מליאה '
 .5853מליאה לשנת להלן מועדי כינוס ה. 55:88בשעה בראשית כל חודש קלנדרי 

 : 5853מועדי הישיבות בשנת  
 
  
 3.5.53 
 3.3.53 
 חודש אפריל יקבע תאריך 

8.8.53  
5.1.53 
7.7.53 

 באוגוסט אין ישיבת מליאה 
5.5.53 

1.58.53 
3.55.53 

           .5.55.53 
 

  
ריו נקיים נצא לסיור ולאח 58:88בשעה  58.5.53', ביום א: סיור ופרידה מחברי המליאה היוצאים 

 .ארוחה חגיגית ופרידה מחברי המליאה שסיימו תפקידם
 
 

 ./122.2/מיום /2/02/2 'מס אישור פרוטוקול המליאה ./
 

 .  נמנעים 8,   נגד 5,   בעד 58:  התקיימה הצבעה
 
 . 58.55.55מיום  5525855' מס מליאהפרוטוקול המאשרת מליאת  המועצה  
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    :רים"אישור תב .1
 :ל ריפמן הציג כל התברים להלןשמוא

'  מס
 ר"תב

 ₪ סכום  ב  מקור מימון סטטוס מטרה
הסכום הכולל  

 לפני השינוי
 הערות

 ₪0  ₪14,250  חטיבה להתיישבות חדש תכנון נופי בעזוז 1495

 
 ל"כנ

תקציב רגיל 
2990009/0 

 ₪15,000  ₪0 

 
1319 

מרחב  -צ "הסדרת חיבור לכביש מע
 עם

 שינוי
ר "העברה לתב

2191 
₪ -214,420 

 ₪
3,280,000 

ר "סגירת התב
 לאחר מכן

 חדש מעונות יום במרחב עם 1498
ר "העברה מתב

2129 
 ₪214,420  ₪0 

 
1287 

הקמת בית קברות אזורי בפתחת 
 ניצנה

 שינוי
ר "העברה לתב

2199 
₪ -155,000  ₪772,759 

 
 חדש תשתיות קרוונים בעזוז 1499

ר "העברה מתב
2/11 

 ₪155,000 ₪ 0 

 
 שינוי מערכות כיבוי אש בועדים 1390

רים "העברה לתב
2100,2102 

ר "סגירת התב ₪520,000  221,099- ₪
 לאחר מכן

 חדש סככת כיבוי במסוף ניצנה 1500
ר "העברה מתב

2190 
 ₪170,000  ₪0 

 
 חדש ציוד ותחזוקה ביטחון כללי 1501

ר "העברה מתב
2190 ,2119 

 ₪128,737  ₪0 

 
 שינוי קלטים ביישוביםשיפוץ מ 1389

רים "העברה לתב
2102,210/ 

ר "סגירת התב ₪600,000  347,638- ₪
 לאחר מכן

 חדש ציוד למקלטים וכיבוי אש 1502
ר "העברה מתב

2119 
 ₪270,000  ₪0 

 

 ₪547,664  חטיבה להתיישבות שינוי מבנה קהילתי מרחב עם 1301
₪ 

7,283,238 

₪ מתוך מיליון 
. שהובטח מנגב גליל

ו הסכום שאושר זה
מהחטיבה לפי 

סעיפי השתתפות 
 .ספציפים בחוזה

 שינוי שבילי אופניים ברמת הנגב 1236
חברה ממשלתית 

 לתיירות
 ₪200,000  ₪850,000 

 תוספת לחוזה קיים

 שינוי תוכנית יישובית משאבי שדה 1228
תקציב רגיל 
2990009/0 

 ₪80,000  ₪384,800 

כיסוי גרעון צפוי 
לאחר סגירת 

תחייבות על ידי הה
 משרד החקלאות

 שינוי תוכנית יישובית שדה בוקר 1229
תקציב רגיל 
2990009/0 

 ₪80,000  ₪489,696 

כיסוי גרעון צפוי 
לאחר סגירת 

ההתחייבות על ידי 
 משרד החקלאות

 שינוי פיתוח אגן משאבים 1288
ר "העברה לתב

2139 
₪ -23,591  ₪350,000 

ר "סגירת התב
 לאחר מכן

1369 
חלפת גג אסבסט בתיכון ה

 הסביבתי
 שינוי

ר "העברה מתב
2/11 

 ₪23,591  ₪457,000 
ר "סגירת התב
 לאחר מכן

 שינוי תכנית ישובית רתמים 1348
תקציב רגיל 
2990009/0 

כיסוי גרעון צפוי  ₪284,800  ₪100,000 
לאחר סגירת 
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ההתחייבות על ידי 
 משרד החקלאות

1381 
תכנון וביצוע כביש השבלולים 

 דרשת שדה בוקרמ
 שינוי

ר  "העברה לתב
2112 

₪ -205,912 
 ₪

1,700,000 
ר "סגירת התב
 לאחר מכן

 שינוי חדר עיון וספריה בבית ספר צין 1431
ר "העברה מתב

2112 
 ₪205,912 

₪ 
1,850,000 

 
 שינוי תכנון -כניסות לישובים  1317

ר "העברה לתב
2/01 

ר "סגירת התב ₪125,000  66,417-₪ 
 לאחר מכן

 שינוי תאורה לכניסות לישובים 1205
ר "העברה מתב

2121 
 ₪66,417 

₪ 
2,700,000 

ישמש להמשך 
תאורה כביש כניסה 

 לרתמים

 שינוי עבודות להקמת מרכז צפרות 1394
ר "העברה לתב

2110 
ר "סגירת התב ₪200,000  200,000-₪ 

 לאחר מכן

 שינוי שיפוץ מרפאה במדרשה 1430
ר "העברה מתב

2191 
 ₪200,000  ₪500,000 

 
העברה מתקציב  שינוי סקר שטחים פתוחים 1388

 2110009/0רגיל  
 ₪11,100 

₪ 50,000 
ר "סגירת התב
 לאחר מכן

 שינוי סקר שטחים פתוחים 1388
תקציב רגיל 
2990009/0 

 ₪10,900 

משרד להגנת  שינוי כלי אצירה בינוי והסברה 1421
 הסביבה

 ₪493,000 
₪ 

1,755,000 

 

 יפוץ מגרש כדורסל באשליםש 1450
שינוי שם 

 ר"התב
 ₪300,000  ₪0  ללא

ר "שינוי ייעוד התב
לשיקום נוי ותשתיות 

 באשלים

1321 
תשתיות מחזור מכספי היטל 

 009/הטמנה 
 שינוי

תקציב רגיל 
2990009/0 

ר "סגירת התב ₪346,471  ₪29,423 
 לאחר מכן

 שינוי לחימה במזיקים 1408
תקציב רגיל 
2990009/0 

ר "סגירת התב ₪89,000  ₪26,006 
 לאחר מכן

 ₪140,000  ₪40,000  משרד הביטחון שינוי הקמת מחסן חירום במועצה 1477

 
שכונה חדשה סעיף  0 1,760,000 משרד השיכון חשר ד בניצני סיני"יח/1הקמת  1503

1 

 ר שנתי"תב
     

      

1496 
ביצוע עבודות תכנון ופיתוח 

נגב באזור תעשייה רמת ה
 (ל"ביצוע על ידי החכ)

 חדש
משרד התעשייה 

 והמסחר
 ₪700,000  ₪0 

 
1497 

הנגשה אקוסטית לכתה 
 במשאבים

 ₪0  ₪30,000  משרד החינוך חדש

  
 

 .ל"רים הנ"התב פה אחד מאשרים חברי המליאה :  התקיימה הצבעה
 

 .רים במליאה"ר התבמבקשת לקיים דיון במליאה על נוהל אישו, זהבה סיגל, חברת המליאה:   הערה
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   :אישור ועדות החובה במועצה .1

 .במועצה( חובה)ראש המועצה הציג הצעתו להרכבי הוועדות הסטטוטוריות 
 

 :הוועדות הרשומות להלן מאשרת פה אחדמליאת המועצה   :התקיימה הצבעה
 
 

 הנהלה

 ר"יו –ראש המועצה  –שמואל ריפמן  .5
 מדרשת בן גוריון  –רחל ביטון  .5
 משאבי שדה –ין מוני מונ .3
 בוקר-שדה –ארז ירדני  .4
 טללים -צביקה טוכטרמן  .8
 קדש ברנע   –ענן שיאון  .1
 רביבים   –תומר פריאל  .7

 
 ועדת הנחות

 ר"יו –ח "דוד פלמ .5
 אביטל בן שלום .5
 גזבר –אליעזר בן סעיד  .3
 מנהלת שירותים חברתיים –ענת לב רן  .4
 כמהין -                   .8
 יועץ משפטי .1

 
 ועדת ביקורת

 פאר איתן . 5
 שולמית דבדה . 5
 אביטל בן שלום . 3
 

 ועדת שימור אתרים

 ר"יו –שמואל ריפמן  .5
 חבר מליאה –דוד פלמח  .5
 חבר מליאה –איתן פאר  .3
 חבר מליאה –מיכל וולוקיטה  .4
 עובד המועצה –רז ארבל  .8
 בעל דעה מייעצת –( בוצי)אמנון ליבנה  .1

 
 
 

 ועדת מכרזים

 ר"יו -מוני מונין   .5
 ארז ירדני  .5
 צביקה טוכטרמן  .3
 לי לופוא  .4
 מזל לייבל לרנר  .8
 

 ועדת ערר ארנונה

 ר  "יו-ד מוקי אזולאי "עו .5
 צחי רם .5
 שי זינדרמן .3
 צדוק אלון .4
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 א"נציג ציבור בועדות בחינה לכ

 אריה וינד .5
 
 

 
 

 ועדה לתכנון ובניה –ועדת משנה 

 :ממלא מקום ר                    "יו –שמואל ריפמן  .5
 אלי לופו       תומר פריאל                            .5
 רם מוסלי                                     מיכל וולוקיטה .3
 אלאסף פלמר                                גיל פלורמן .4
 ח"זהבה סיגל                                    דוד פלמ .8
 צבי טוכטרמן                                ערן ארז .1
 מוני מונין                                      צבי אלמוג .7

 
 ישובים -ועדה חקלאית

 מועצה  –שמואל ריפמן                           . 5
 פ"מו  –ה מוסקוביץ                  'יענקל . 5
 פ"מו  –ציון שמר                                  . 3
 פ"מו – מנשה לוי                                 . 4
 שדה.מ –מוני מרכז משק משאבי שדה   . 8
 קדש ברנע –אלון צדוק                                . 1
 טללים –עוזי דלל                                   . 7
 באר מלכה –יובל משולם                             . 5
 כמהין –יעקב סבדיה                            . 5

 רתמים –                 לאופר יאיר          . 58
 קדש ברנע –לוי איציק                              . 55
 חוות בודדים –משה טנא                              . 55
 כמהין –ערן גיא                                 . 53
 חוות נענע –ערן רז                                   . 54
 קדש ברנע –      מתי ברקוביץ                  . 58
 באר מילכה –שרון ראובן                           . 51
 רביבים -דוד בן לולו                            . 57

 
 

 ישובים - ועדת בטחון
 ט"קב   -מוטי זנה . 5
 טללים -            יעקב קמחי . 5
 רביבים   -איציק עדן . 3
 משאבי שדה -            חיים לובנטל . 4
 אשלים   -רחל קלר  . 8
 טללים   -ורם דרורי . 1
 שדה בוקר  -גילי טוגנדהפט . 7
  קדש ברנע   -עמית ורד . 5
 כמהין   -יעקב קצב . 5

 עזוז   -עופר הרטוב. 58
 ניצנה -  יוני פלדמן. 55
 מרחב עם -  יהודה שפר. 55
 באר מלכה -  אורן שלום. 53
 מדרשת בן גוריון -  מירון נומיס. 54



 

  85-1883551 :פקס|    -181455508: טל|    58858חלוצה . נ.ד
 www.rng.org.il    |http://www.facebook.com/ramatnegev 

 לשכת ראש המועצה
1814585-85  |  srifman@rng.org.il 

 

 ב"קצינת מג  -שפרה בורכריס. 58
 שוטר קהילתי   -חן כהן. 51

 
 
 
 
 
 כות הסביבהדת איעו

 מנהלת המחלקה -עלית וויל שפרן . 5
 מדרשה -שי טחנאי . 5
 מועצה –אלישע קולבקר  . 3
 אשלים –יעקב קלר  . 4
 שדה בוקר –אורני ברזילי  . 8
 כמהין –זהבה סיגל  . 1
 מדרשה2 מעצה  –ברני רוזנפלד  . 7
 רביבים –רננה יסעור  . 5
 מועצה –אופיר צימרינג  . 5

 מדרשה –יואב דוניץ . 58
 משאבי שדה -אביבה הררי שמוס. 55
 טללים –לוי אלי . 55
 מדשה –דבי פולוור . 53
 מדרשה –מיכל פלג . 54
 באר מילכה –ו 'נאווה בז. 58
 אשלים2 מועצה  –עוזי חבשוש . 51
 מדרשה –עינב וידן . 57
 מדרשה2 מועצה  –ערן דורון . 55
 מרחב עם –רוני בן חיים . 55
 מדרשה –רותי ברגר . 58
 מועצה2 אשלים  –רחל קלר . 55
 מועצה2 מדרשה  –רז ארבל . 55
 רתמים –קרן פוגל . 53
 טללים –אלכס גל . 54
 שדה בוקר –יזהר טוגנדהפט . 58
 מדרשה –יוכי גורדון . 51
 מדרשה –מריאלה לדרמן . 57
 מרכז צפרות2 מדרשה  –מידד גורן . 55
 מדרשה -עידו עמר . 55

 
 ח"מטה מל

 ר"יו  -שמואל ריפמן. 5
 ט"רמ   -שאול לוי. 5
 ט"קב   -מוטי זנה. 3

 
 
 

 : אישור הסכם פיתוח רחוב שלישי בקדש ברנע .1
להקמת רחוב , אישור המליאה הסכם בין המועצה לבין הוועד המקומי בקדש ברנעהביא ל, גזבר המועצה 

 -ל עלות הפרוייקט כ"ל החכ"מנכ.מ.י מ"בהתאם לנתונים שנמסרו ע (.מגרשים 35)שלישי בקדש ברנע 
 :ומקורות המימון הינן₪   8,588,888
₪  5,548,888+ לת הביוב מנה₪  178,888. + ל.ק.תרומת ק₪ מיליון  5+ ממשרד השיכון ₪  5,718,888
 .מהרוכשים
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, שנה אחת-מאחר וההקצבות יכנסו בהתאם לקצב אכלוס המגרשים ולעומת זאת השלמת הפרוייקט היא כ
 .המועצה תצטרך לקחת הלוואת גישור מאחד הבנקים

 
 :לתנאים הבאים בכפוף, הקמת הפרויקט מאשרת פה אחדמליאת המועצה   :התקיימה הצבעה

 
 .₪מליון  5ללקיחת הלוואה של , ליאת המועצה ומשרד הפניםאישור מ  .א
 .מכל גורמי המימון לפני חתימת המועצה מול הקבלן הזוכה קבלת התחייבויות חשביות  .ב
     , עד השלמתוזה ים לפרויקט ילהפניית כספי הפיתוח הישוב, מכתב התחייבות מוועד מקומי קדש ברנע  .ג

 .תזרים המזומנים לשיפור      
 .המשפחות הראשונות הרשומות בפרויקט 7תשלום עלויות הפיתוח של   .ד
 
 

   :021/האצלת סמכויות המועצה לועדים המקומיים לשנת  .3
 .הוועדים המקומייםשהמועצה מצילה להתקיים דיון לגבי תחומי האחריות 

 
אוצלת בזה המועצה ,5585–ח "התשי, (מועצות אזוריות)לצו המועצות המקומיות ( ה)13בתוקף סמכותה לפי סעיף 

 :שבטבלה דלהלן' האזורית רמת נגב לועדים המקומיים שבתחומה את הסמכויות המסומנות בטור ד

ועד  מועצה הסמכות 'מס
   מקומי

 ד ג ב א
 הפעלה ותחזוקה –מבני ציבור 

 X  מבני ציבור 5

 X  מקוואות 5

, ספריות, מועדוני תרבות ונוער, מגרשי משחקים וספורט 3
אולמות מופעים , בתי עלמין, בתי כנסת, רכיוניםא

 וספורט

X X 

הפעלת ותחזוקה של מתקני משחקים לילדים בהתאם  4
הנמצאים בשטח היישוב בתחומי  5455לתקן הישראלי 

 ".הקו הכחול"

 X 

הפעלה ותחזוקה של מתקני משחקים לילדים הנמצאים  8
 צהי המוע"בחצרות מעונות יום וגני ילדים המופעלים ע

X       

 תחזוקה-תשתיות 
 X  (הערה בסוף המסמך)מערכות ביוב  1

 X  ביב ציבורי בתחומי הישוב 7
 X  י המועצה"שים שהוקמו ע"ביב מאסף ומט 5
 X  י המועצה"שים שלא הוקמו ע"ביב מאסף ומט 5

, מדרשת בן גוריון, ביב ציבורי בתחומי קיבוץ שדה בוקר 58
 .כמהין וקדש ברנע, אשלים

X  

י המועצה ב קיבוץ שדה "שים שהוקמו ע"ביב מאסף ומט 55
 .קדש ברנע-כמהין, אשלים, מדרשת בן גוריון, בוקר

X  

י המועצה ב קיבוץ "שים שלא הוקמו ע"ביב מאסף ומט 55
 .קדש ברנע-כמהין, אשלים, מדרשת בן גוריון, שדה בוקר

X  

 X  "קו הכחול"בישובים בתחומי ה כבישים פנימיים 53
  X כבישי גישה לישובים למעט תאורה 54
 X  "קו הכחול"מדרכות ושבילי גישה בתחומי ה 58

 X  "הקו הכחול"ניקוז בתחומי הישובים  51
 X לרבות התשלום עבור , תחזוקה של תאורת הרחובות 57
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 החשמל
 X  גינון ציבורי 55
ועד  מועצה השרות2הסמכות 'מס

 מקומי
 פינוי אשפה

  X קרטון ,פה ביתיתפינוי אש 55
        X איסוף גזם וגרוטאות 58

 ניקיון 
 X X טאטוא כבישים 55

    
 X  נקיון מגרשי משחקים ושטחים ציבוריים 55

 שרות וטרינרי
  X חיסון כלבים וחתולים כנגד תשלום 53

 X X בתחום היישוב  טיפול בבעלי חיים משוטטים 54

 הדברה וריסוס
  X במוקדי דגירה של זבובים ויתושיםטיפול מונע  58

למעט טיפול מונע במוקדי , הדברת זבובים ויתושים 51
 דגירה

X X      

, סביב מתקני ביוב, ריסוס עשביה לאורך כבישי גישה 57
 ,סביב הגדר ההיקפית בישובים 
 .לאורך הכבישים ובשטחים הציבוריים

X X 

 בטחון
 X X תחזוקת מרכיבי בטחון 55
 X  רה בישוביםשמי 55

 X X סיור שדות 38

 חינוך תרבות וספורט
תרבות וספורט בישוב במסגרת , פעילויות בתחומי חינוך 35

 .התקציב 
 X 

 
 :הערות

נכון להיום רק היישובים . הטיפול הוא בידי התאגיד, גובה אגרת ביוב" מיי רמת הנגב"באזורים בהם התאגיד : ביוב
 .קדש ברנע וכמהין נמצאים בקטגוריה זו, אשלים, ריוןמדרשת בן גו, קיבוץ שדה בוקר

גם בעמודה של המועצה וגם בעמודה של  Xמסוימות נרשם " השרות2סמכות"ב : סמכויות משותפות לועד ולמועצה

, הכוונה היא שחלק ממרכיבי הביטחון הם באחריות המועצה וחלק באחריות הועד, "במרכיבי בטחון"כמו למשל , הועד
 .חלטות קיימותזאת על פי ה

 .נגד  5,  בעד 55  :התקיימה הצבעה
 

 .  האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים מאשרתמליאת המועצה 
 

 :הארכת תוקף העברות למשרד השיכון .1
 -עד ל₪  355,888על סכום של , הארכת תוקף ערבות המועצה מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 .באשלים בגין עבודות פתוח, למשרד השיכון,  35.55.5853
 

 
 :021/א לשנת "אישור תקציב הג .1

 . ₪ 188,858בסך כולל של ,  5853א לשנת "תקציב הג, הגזבר הביא לאישור המליאה
התקציב המיועד להחזקת , בהתאם להערה שנוספה על ידנו על דפי התקציב בדומה לשנים קודמות

לת הסמכויות של המועצה זאת על פי האצ, המקלטים בישובים כלול בתוך תקציב הועדים המקומיים
 . לועדים המקומיים
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 .מ"אישור נציג המועצה בדירקטוריון החברה הכלכלית לרמת הנגב בע .9
ל  במקומו של "מינויו של חבר המליאה ענן שיאון לחבר בדירקטוריון החכ פה אחדמליאת המועצה מאשרת 

 .יצחק לוי שסיים כהונתו במליאת המועצה
 

 :ת"ד התממתן ערבות בנקאית למשר .20
לפרוייקט הפחתת ₪ הודיע שאישר בקשתנו להקצבת  חצי מיליון  55255255במכתבו מיום , ת"משרד התמ

ס "המשרד דורש מהמועצה ערבות בנקאית ע(. התייעלות אנרגטית במדרשת בן גוריון)פליטות גזי חממה  
. ₪מיליון  5.5 -עלותו כ ביצוע כל הפרוייקט המתוכנן. 52425855לביצוע הפרוייקט בתוקף עד ₪  58,471

 .הפרוייקט יתחיל אך ורק כאשר מלאו המימון יגויס
וכתנאי מוקדם לאישור  ת על פי בקשתם"המליאה מתבקשת בשלב זה לאשר הוצאת ערבות למשרד התמ

 ..ההקצבה מנצידם
 

 .ת"פה אחד את מתן הערבות למשרד התמ מאשרתמליאת המועצה 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 שמואל ריפמן

 המועצה ראש
 
 
 
 
 

 שאול לוי  :רשם


