
 

 

 41/2/41פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  2141/2מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג דביר - גיל בנימין  
 נבטים תנציג - אביגיל יוסף  
 בית קמהנציג  - דורון יונאי  
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
  כרמיםנציגת  - תמר מילשטיין  
 נציג תדהר - איציק אבוטבול  
 תאשורנציג  - רןמאיר עז  
 ברושנציג  - גיא חדידה  

 חצריםנציג  - הדר רון 
 נציג להב - רז קדמון

 
 נציגת שומריה - פאר הורוביץ : נעדרים

 נציג משמר הנגב - סיני פסל  
 

 מנהל יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני משתתפים:
 של המועצה משפטי ץיוע - צביקי גבר  
 עצה מבקרת המו - נירית שרייבר  
 מזכירת המועצה  - הדרה גורפינקל  
 גזברית -נועה לוין ריצ'קר  
 מהנדס המועצה - ולדימיר פיצ'קר  
 מנהל החינוך - יהודה נגר  
 מנהל אגף ספורט ופנאי - יוסי טוביאנה  
 שירותים חברתיים - עידית אטינגר  
 תחום אסטרטגי - רינת חכים  

 עו"ד יועמ"ש  - אולגה גונן
 עו"ד יועמ"ש -  יאורית הלו

   
 

 על סדר היום:
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 דיווחים .2
 מינוי טובי שור לממלא מקום ראש המועצה

 פתיחת חשבונות בנק .3

 מינוי יו"ר לוועדת המכרזים .1

 אישור ועדת ביקורת בית קמה .5
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 מאושר פה אחד  – 4/41 פרוטוקול :  4לסעיף 



 

 

 
 ים :דיווח : 2לסעיף 

 

 מצטרף לעובדי המועצה בבוקר ומגיעים  , הנוער מגיע למועצה מהבוקר – יום חילופי שלטון
 .אחה"צ לישיבת המליאה הבאה

  נסיעה לחו"ל לכנסJNF   סיגל הוזמנה להשתתף בכנס שמתקיים בחודש מרץ  –ונפש בנפש
מים לטובת במנהטן.  הנסיעה ממומנת ע"י המזמינים. סיגל מאריכה את השהות בעוד כמה י

 . 6-16/3-חופשה, תעדר מהארץ בין ה

 

  סיגל מבקשת לצאת ללימודי ניהול ומדיניות ציבורית ובהתאם לחוזר  –אישור לימודים
מעלות שכר הלימוד. סיגל יוצאת מהמליאה  %/6ניתן לאשר השתתפות עד  1//5/2מנכ"ל 

סה"כ ₪  ///,15התקבלה מלגה בגובה של ₪.  ///,/5לצורך ההצבעה. עלות הלימודים 
 ₪. ///,35לתשלום 

ימודים לראש הרשות לימודי תואר שני באוניברסיטה ללפה אחד יציאה המליאה מאשרת 
 העברית בירושלים.

  בהתאם לנתוני הלמ"ס במועצה מתגוררים  – 1לדרגה  3אישור עדכון דרגת המועצה מדרגה
מתבקש עדכון שכר העובדים הבכירים אשר דורגו לפי הטבלה  תושבים וכתוצאה מכך //0,9

( 2//31/12/2הישנה )עובדים ששכרם צמוד למדד המחירים ומועסקים בחוזה בכירים לפני 
 רואני, ולדימיר פיצ'קר.בהתאם לרשימה להלן; דרור ק 1לדרגה  3מדרגה 

 

  ועצה והדרה נועה לוין ריצ'קר גזברית המ: לעובדים סטטוטורים  5%בקשה לתוספת
 גורפינקל מנכלית המועצה.

 
 .1-לדרגה  3-את עדכון הדרגה מפה אחד המליאה מאשרת 
 לגזברית ומנכלית המועצה. %5את הבקשה לעדכון שכר פה אחד המליאה מאשרת 

 
 ממלא מקום ראש המועצה:סגן ומינוי טובי שור ל–3לסעיף 

 
 

 ראש המועצה קום וממלא מסגן לטובי שור מינוי את פה אחד המליאה מאשרת 
 

 :פתיחת חשבונות בנק –1לסעיף 
 

 .פתיחת חשבון בבנק יעודי בנק דקסיה לפיתוח בתי עלמין עבור מענקים ממשרד לשירותי דת 
 

משרד הדתות לפיתוח בתי מענקי עבור בנק דקסיה בנק בפתיחת חשבון פה אחד המליאה מאשרת 
 עלמין ממשרד הדתות

 

 ט לצורך הפעילות השוטפתפתיחת חשבון בנק למועצה בדיסקונ  

 
 בבנק דיסקונטבנק המליאה מאשרת פתיחת חשבון 

 
 



 

 

 
 
 
 

 :ועדת מכרזיםל מינוי יו"ר – 5לסעיף  
 

  מינוי יו"ר ועדת מכרזים גיא חדידה יו"ר ורז קדמן סגן וממלא מקום. הוועדה ערכה דיון
 והמליצה על גיא ורז. מתבקש אישור המליאה למינוי היו"ר והסגן

 
רז קדמן מינוי ואת ועדת המכרזים גיא חדידה ליו"ר את מינוי פה אחד מאשרת המליאה 

  יו"ר ועדת המכרזים לסגן וממלא מקום
 

 :אישור ועדת ביקורת בית קמה – 6לסעיף 

 

  חברי וועדת הביקורת של בית קמה: חגית אלישע, רואי ניר, מינוי מובא לאישור המליאה
 חיים סביר, עופר ארליך, שגב כהן.

 
חגית אלישע, רואי ניר, חיים סביר, עופר ארליך ושגב מינוי את פה אחד ליאה מאשרת המ
 חברי ועדת הביקורת של בית קמה כ כהן

 
 ם:"אישור תברי – 0לסעיף 

 
 

 עפ"י הרשימה המצורפת. את התברי"םפה אחד המליאה מאשרת 
 

   
   

 
  רשמה: הדרה גורפינקל       

 
 
 
 


