
 

 

 
 06/11/16פרוטוקול מליאת מועצה מיום 

 12/16מס' 
 

 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציג גבעות בר - אילן קציר
 נציג דביר - גיל בנימין

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 חצריםנציג  - עופר רימון 

 נציג שומריה - זבולון כלפה
 נציג תאשור - אדי תורג'מן

 
 נציג ברוש - גיא חדידה : נעדרים

 נציג להב - רז קדמון
 נציג שובל - טובי שור

 נציגת כרמים - גוגי יצחקי
 3נציג משמר הנגב - סיני פסל

 
 דודאים - עדו רובינשטיין משתתפים:

 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל  
 תקציבאית - נטע לי אביטל  

 דודאים - דרור קראווני
 מבקרת - נירית שרייבר

 יועמ"ש - עו"ד צביקי גבר
   

 . התקבלה בקשתו של אין מתנגדים –מאושר פה אחד  – 11/16 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 אילן להוספת ההתייחסות לנושא ההזנה בבתי הספר שהועלה על ידו בסיום     
    המליאה הקודמת.    
 

 דיווחים: :  2לסעיף 
 

 הישיבה היום לא תכלול את נושא תכניות העבודה עקב מיעוט  – ישיבות המליאה הבאות
נקבע חברי מליאה שהצליחו להגיע והרצון לאפשר התייחסות מכלל חברי המליאה. על כן, 

 בפורום רחב יותר.  כבר נשלח זימון 2017מועד לישיבה נוספת להצגת תכניות העבודה לשנת 
קחו יחשוב שכמה שיותר חברי מליאה י להצגת תכניות העבודה.  4/12לישיבה הנוספת ליום 

בסוף  –העבודה. שימו לב תכנית ובנשלב אותם  /שינוייםבכדי שאם יהיו תוספות , חלק
 . 2017ה ואישור תקציב המועצה לשנת הצג –ישיבה ארוכה   28/12ביום  החודש

 
 ₪. מיליון  4.9סך על מתבקש אישור המליאה ללקיחת הלוואה  –נועה  : 3לסעיף 

   
מנועים  2אנו מבקשים לבצע השקעה ברכישת מנוע נוסף, מערכת בקרה ומערכת סינון גז ושדרוג 

 ₪. מיליון  4.9 -קיימים בעלות כוללת של כ
 



 

 

 
 
 

 1,300 -קילווט לשעה לעומת כ 2,500 -ביצוע ההשקעות הנ"ל יאפשר לחברה ייצור חשמל בהספק של כ
מיליון  21 -כלכלי מניב תזרים מזומנים נקי מהון בסך של למעלה מ כיום. גידול בהספק זה כפרוייקט

ריבית קבועה .  גם בניתוחי רגישות של  3%התחשיב הכלכלי מבוסס על לקיחת הלוואה בשיעור של ₪. 
 הספק נמוך בהרבה מהצפוי ומחיר נמוך יותר בהמשך, הפרוייקט נותר בתזרים ערך נוכחי חיובי וגבוה. 

 
 2 -יודעת לייצר סביב ה ת חשמל ירוקחברהיום  –סיבה לבקשה ללקיחת הלוואה הסבר על ה –עדו 

חשמל. מבדיקות שערכנו ניתן לאסוף באתר גז שיכול להגדיל את כמות החשמל המיוצרת אך מגה 
הציוד של החברה המפיק את החשמל מגביל את היכולת. ההצעה שמובאת היום למליאה היא בקשה 

וע השקעה במערך היצור של החשמל בכדי להגדיל את יכולת יצור לאישור הלוואה שמטרתה ביצ
המנועים הביצועים של ושיפור ליצור רכישה של עוד מנוע  החשמל ולעשות שימוש בגז הנאסף )בעיקר

 .(הקיימים
 

 כמה זמן יהיה עוד גז?האם ניתן להעריך היום  –אילן 
 

 . שנה 15לפחות עוד א מידע וניסיון נרכש באתרים אחרים . הערכה שלנו הי –עדו 
 

פה אחד אין  -" ירוקהחשמל לחברת "המיליון  4.9הלוואה בסכום של לקיחת המליאה מאשרת את 
 מתנגדים

 
 :אישור תב"ר : 4עיף לס

 
נועד לצורך מחזור הלוואות בכדי לשפר את תנאי הלוואות הביוב  התב"ר -הסבר על פתיחת  –נועה 

אותם לקחה המועצה בעבר. התהליך של מחזור הלוואות דורש אישור מקדים של משרד הפנים 
ופתיחת תב"ר מתאים. בימים אלו סיימנו את הגשת הבקשה למשרד הפנים כולל תחשיבים מופרטים 

בר לפתוח את התב"ר כך שעם קבלת האישור לבקשת המראים את כדאיות המחזור ואנו מבקשים כ
 3,379,628המועצה למחזור ההלוואות נוכל להתקדם להתמחרות עם הבנקים.  התב"ר יפתח על סך 

 ₪ . מיליון 
 

 התב"ר פה אחד אין מתנגדיםהמליאה מאשרת את 
 

 
 
 

 רשמה:             
 הדרה גורפינקל          

 
 
 
 
 
 
 


