
  

  
  
  
  

   22/1/2012סיכום ישיבת מליאת המועצה מיום 
  20121/' מס

  
  

  ראש המועצה  -  סיגל מורן     :נוכחים
  נציג תאשור  -    טל זמיר    
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג    
  נציג נבטים  -  נחמיה שחף    
  נציג דביר  -   יאיר לוין    
  נציגת חצרים  -  בתיה דויטש    
  נציג בית קמה  -  יידנברגאיתי ז    
  נציג משמר הנגב  -   סיני פסל    
  נציג שובל  -  טובי שור    
  נציג להב  -   ניר זמיר    
  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    

  
  נציג שומריה   -  זבולון כלפה     :נעדר

  
  גזברית המועצה  -  נועה לוין  :משתתפים
  יחידה לפיתוח כלכלי  -  דרור קרואני    
  יועץ משפטי  -    צביקי    
  יועצת משפטית  -    אורית    
  תקציבאית  -    נטע לי    
  פקחים בועדה  -  איריס וגדי    
  מהנדס הועדה  -  קר'ולדימיר פיצ    
  מנהלת הועדה  -    פרידה    
  בוחנת תוכניות ועדה  -    לימור    
  ד "עו  -  שלמה וולדמן    
    שמאי הועדה  -  אוהד וורטש    
      

  . דים אין מתנג– אושר פה אחד 201114/פרוטוקול    :1לסעיף 
  

   :דיווחים    :2לסעיף 
  הכותרת הראשית של הכתבה               ". בדה מרקר"פורסמה כתבה מאוד יפה על בית הספר : מבואות הנגב     

  ומבואות הנגב נבחר על ידם כדוגמא לבית ספר שהצליח לעשות  מהפכה  " כמעט כמו בפינלנד"                        הייתה 
  .        בתפיסה הפדגוגית והחינוכית                 
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   : הידיון במדיניות הועדה המקומית לתכנון ובני   : 3לסעיף 
 תיקים 100 -משמעונים הגיעו למעלה  ל. הוועדה החלה את עבודתה והיא מתמודדת עם עומס רב

 בנוסף תושבים רבים חיכו שהוועדה תפתח ומציפים את הועדה בבקשות להיתרים .שלא נבדקו כלל
יצאנו למכרז לבודק   . אנו מגלים  קשיים בנושא התיעוד של שמעונים בתיקים .   4ולטפסי 

  בכדי להשלים את הפער ) זמני(תוכניות נוסף 
  . ניםיש בודק תוכניות לנושא התוכניות הסולאריות שהוא זה שגם בודק בשמעו    

  .עדיין למרות כל המאמצים נדרשת סבלנות בכדי שנשלים את הפערים
  . מטרת המליאה היא בראש ובראשונה למידה של מונחי היסוד לגבי הוועדה

  ) . ב חומר רקע"מצ(ד שלמה וולדמן הציג את עקרונות עבודת הוועדה "עו
    .הסבר על אופן קביעת השומות והיטלי ההשבחה אוהד ורטש שמאי הועדה

  
 שאלו שאלות וציינו את מחויבותם של חברי המליאה וועדת המשנה בפרט לתפקידם חברי המליאה

    . בוועדה והדגישו את הצורך בזהירות יתרה בוועדה מקומית ממצבים של ניגוד עניינים
  

  .ב " מצ–ם "אישור תברי    :4לסעיף     
  

  .ם אושרו פה אחד אין מתנגדים"רי"התב
  
  

    
  
  
  
  

  :  רשמה                    
  הדרה גורפינקל                   

  
  

        
          

  
      

  


