
 

 

 12/07/2020פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  2020/80מס' 

 
 ראש המועצה - ניר זמיר  נוכחים:

 )בוידיאו( נציג משמר הנגב - תומר רכטמן
 )בוידיאו( נציג שובל - חסיה ישראלי

 בוידיאו() נציג גבעות בר - ירון בורבא
 )בוידיאו( חצריםנציג  - אריה ולדברג

 )בוידיאו( נציג נבטים - שמעון רוזיליו
 )בוידיאו( נציג להב - אסף לה גנק

 )בוידיאו( נציג משמר הנגב - גילי מולכו
 )בוידיאו( נציג חצרים - עופר רימון

 תאשור )בוידיאו( - אדי תורג'מן
 נציג דביר )בוידיאו( - אסף רוט

 נציג בית קמה )בוידיאו(            -         ירון שיפוני
 )בוידיאו( תדהרנציג  - איציק אבוטבול

 נציג שומריה )בוידיאו( - אייל פינס
 נציג כרמים )בוידיאו( - מיכאל בן ברוך 

 
  : נעדרים

 נציג ברוש  - גיא חדידה
   משתתפים:

 מנכ"ל - פלג ניאגו                           
 גזברית - אביטלנטע לי   

 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד 
 אגף יישובים מנהל        -         איתי זיידנברג  
   מנהל אגף חינוך               -    אמיר ברזילי  
 מנכ"ל חכ"ל יזום ופיתוח -דרור קרוואני  
 רו"ח -  יורם שוחט  
  
   

 14/06/2020אישור פרוטוקול מליאה מיום  :1סעיף 
 מאושרים -נושאים 2להוספת : אישור 2סעיף 

 
 המליאה מאשרת פה אחד

 
 המליאה שמעה את הדיווח וראתה את הנוהל -הצגת נוהל עבודות חוץ: 3סעיף 

 
 למליאה ושאהוספת נ תהמליאה מאשר

 
 עבור שיפוץ מבנים במבואות הנגב.₪  2,000,000אישור מענק פיס 

 
 המליאה מאשרת פה אחד

 
 

 מאושר.-שעות עבודה חודשיות 20עבודה נוספת לשירה עובדת סוציאלית עד אישור : 4סעיף 



 

 

 
 

 אישור רכישת רכב מנכ"ל: 5סעיף 
 אישרור קבלת ההחלטה במייל              

 
 

 אשרור החלטת ועדת השקעות: 6סעיף 
 
 

 ועד מקומי שומריה 2020: אישור תקציב 7סעיף 
 מצ"ב מצגת               

 
 

 אישור לילך שושן דירקטורית בחכ"ל דודאים : 8סעיף 
                 
 אושרה               

 
 אישור להלוואה בנקאית לשומריה: 9סעיף 

 
 בנוסף לתוכנית תומש מפעל הפיס 2019במליאת יולי 

היות ולמועצה יש תנאים טובים מול בנקים, המועצה החליטה לסייע בהלוואות מול הישובים עד 
1,000,000 .₪ 
 .  1,000,000מריה להקמת מבנה רב תכליתי על סך אושרה הלוואה לשו 2020בתחילת 

 תה חריגה מהאומדן הישוב עיגל את כל תקציבי הפיתוח שלו לטובת הפרויקט.יהי
הישוב לא יבקש הלוואות ₪.  1,800,000ולאשר הלוואה בסך מבקשים באופן חד פעמי לחרוג מהנוהל, 

 שנים הקרובות 10ב
 

 את ההלוואה אישרהה המליא

 מימון גגות סולאריים  :10סעיף 
 .4,176,000הלוואה בנקאית בתנאים מעולים 

 .המליאה מאשרת את לקיחת ההלוואה מבנק דקסיה
 

 : אישור להלוואה בנקאית בגין שקום תשתיות דביר11סעיף 
שום התשתיות בגין פרויקט ₪  500,000במסגרת אשור המליאה כאמור, מבקשים לאשר הלוואה בסך 

 בישוב.
 המליאה מאשרת את לקיחת ההלוואה.

 
 דוחות כספיים חכ"ל דודאים : 12סעיף 

 מציג את הדוח הכספי -יורם שוחט
 מדווח על מצבה של החברה. מוצגת מצגת למליאה. -ניר בר דוד

 
 : הצגת דוח ביקורתי שנתי13סעיף 

 מצ"ב מצגת                 
 

 נירית מבקרתדיווח על סיום עבודתה של 
 



 

 

 : הצגת דוחות כספיים קרן בני שמעון 14סעיף 
 

 .2019מציג את הדוח הכספי והמילולי לשנת  שרון מגירה                                  
 

 2020מאשרים את הדוח הכספי והמילולית ואת שרון מגירה לרו"ח לשנת 
 

 : הצגת דוחות כספיים ומילוליים חשמל ירוק15סעיף 
 

 : הצגת דוחות כספיים עידן הנגב16 סעיף
 

 : הצגת דוחות כספיים שקמה בשור17סעיף 
 

 : תב"רים18סעיף 
 

 

 

 רשמה: אולגה גונן עו"ד.
 



 

 

 

 פיתוח מגרשים בגבעות בר -992תב"ר 

     מאושר עד כה:

   46,087,356 הכנסות משלמים

   9,400,200 משרד השיכון

   169,000 מוסדות ותרומות

   55,656,556 סה"כ

 יח"ד מתחם ב' 60סבסוד תשתיות  550,000 משרד השיכון -הגדלה 

 יח"ד פלח ג' 58סבסוד תשתיות  200,000 משרד השיכון -הגדלה 

 יח"ד פלח ד' 110סבסוד תשתיות  835,600 משרד השיכון -הגדלה 

   57,242,156 סה"כ

   

 אחזקה ובטיחות שומריה -1316תב"ר 

     מאושר עד כה:

   155,000 קרנות הרשות

   155,000 סה"כ

 2021-23לטובת גני משחק ע"ח הקדמת מימון לשנים  26,000 קרנות הרשות -הגדלה 

   181,000 סה"כ

   

 הקמת בית כנסת בבית קמה -1388תב"ר 

     מאושר עד כה:

   50,000 הכנסות משלמים

   150,000 השתת' ממשלה 

   200,000 סה"כ

 1857.910, סעיף 2020העברה מתקציב שוטף  25,000 העברה מתקציב רגיל -הגדלה 

   225,000 סה"כ

   

 שיפוץ מבנים ישנים מבואות הנגב - 1457תב"ר 

     מאושר עד כה:

   2,000,000 קרנות הרשות

   1,972,831- קרנות הרשות -הפחתה 

   1,972,831 מוסודות ותרומות -הגדלה 

   2,000,000 סה"כ

   

 התייעלות אנרגטית - 1464תב"ר 

     תב"ר חדש:

   296,837 משרד האנרגיה  -הגדלה 

 נבטים - 2021-2022הקדמת תקציבי פיתוח  135,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 ברוש - 2021-2022הקדמת תקציבי פיתוח  100,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 תאשור - 2021-2022הקדמת תקציבי פיתוח  86,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 תדהר - 2021-2022הקדמת תקציבי פיתוח  110,000 קרנות הרשות -הגדלה 

 מימון הרשות 355,000 קרנות הרשות -הגדלה 

  1,082,837   


