
 

 

  02/11/14פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
   2014/11מס' 

  
  ראש המועצה  -  סיגל מורן    נוכחים:
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  חצריםנציג   -  הדר רון     

  נציג להב  -  רז קדמון
   נציג משמר הנגב  -  סיני פסל

  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול
  בית קמהנציג   -  דורון יונאי

  מיםנציגת כר  -  תמר מילשטיין
  נציגת נבטים  -  אביגיל יוסף

  נציג שובל  -  טובי שור    
  

  נציג דביר  -  גיל בנימין  : נעדרים
  נציג תאשור  -  מאיר עזרן

  נציג ברוש  -  גיא חדידה    
  נציגת שומריה  -  פאר הורוביץ

  
  

  מנהל יחידה לפיתוח כלכלי  -  דרור קרואני  משתתפים:
  פרוייקטור פארק חצרים  -  דורון בוחבוט    
  דירקטורית חכ"ל  - מית דורון עו"ד כר    
  יועמ"ש  -  צביקי גברעו"ד     
  המועצה  תקציבאית  -  אביטל  נטע לי    
  המועצה  מנכ"ל  -  הדרה גורפינקל    
  מנכ"ל דודאים  -  עידו רובינשטיין    
  יועמ"ש החכ"ל  -עו"ד חי חיימסון    
  מנהלת הגביה  -  אדית עובדיה    
  רו"ח  -  הילל רוזנשטוק    
  רו"ח  -  יורם שוחט    
  מבקרת המועצה  -  נירית שרייבר    
      
      

   אין מתנגדים.  –מאושר פה אחד  –10/14 –ו   9/14 אישור פרוטוקול  :  1לסעיף 
  

  דיווחים:  : 2לסעיף 
  

שני אירועים משמעותיים, תופעה מאוד מדאיגה וקשה שבמהלכה שני  – השחתת בתי עלמין •
 .אירועים עיקריים בבית קמה, ובמשמר הנגב

תקצוב בהתאם להתקדמות, שלושה  –אושר שלב ג' גבעות בר, מבואות הנגב  – משרד החינוך •
 גנים (גבעות בר, מושבי יחדיו וכרמים). 

 

  
  



 

 

  
  
  

  :תחילת גביה של האגרה, ע"פ חוק העזר לבני שמעון (אגרת תעודת אישור)  : 3 לסעיף
  

לפי מה שמקובל השלב הראשון להפעיל את החוק בתעריף המוצג ובהמשך נעדכן את התעריף  –אדית 
 .באזור

 

  אין  מתנגדיםפה אחד  הפעלת חוק העזרהמליאה מאשרת את 
  

קרקע שמסווגת כאדמה חקלאית ותצהיר חתום על פי החוק את ההוכחה לכך  –הנחת שנת שמיטה 
ד' התווספה תקנה לגבי הנחה של שנת שמיטה בהתאם לחוק. המלצת מחלקת 3ע"פ התקנות סעיף 

  מהארנונה) כפי שמופיע בחוק. 100%ה (פטור של הגביה לתת את מלוא ההנח
  

  אין  מתנגדים הנחת שנת השמיטה והוספתה לצו המיסים פה אחדהמליאה מאשרת את 
  

  
  תקנון פארק חצרים + תוכנית אסטרטגית לפארק חצרים להקמת החברה:  : 4לסעיף 

  
  יקט פארק חצרים.דורון בוחבוט הציג את פרו

  המליאה שמעה הסברים בנושא.

  ר: מתי ייכנס המבקר הראשון לפארק?תמ

  .סיגל: את רוב המכשולים כבר עברנו

  דונם בשלב א'. 108דורון: בפארק הולכים להיות משווקים 

  .צפוי תזרים חיובי בהכנסות כבר בשנה הראשונה

 

תקנון פארק חצרים ואת מאשרת את ו מברכת על הקמת חברת "נגב פארק" המליאה
  אין מתנגדים התוכנית האסטרטגית פה אחד

 

  :העברת דודאים לחכ"ל  : 5לסעיף 
  

  הסברים למליאה סיגל + נועה.
  
  
  

    רשמה: הדרה גורפינקל             
  
  
  
  



 

 

  

  פרוטוקול

  אסיפת חשמל ירוק

  ראש המועצה  -  סיגל מורן    נוכחים:
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  חצריםנציג   -  הדר רון     

  נציג להב  -  רז קדמון
   ר הנגבנציג משמ  -  סיני פסל

  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול
  בית קמהנציג   -  דורון יונאי

  נציגת כרמים  -  תמר מילשטיין
  נציגת נבטים  -  אביגיל יוסף

  נציג שובל  -  טובי שור    
  

  נציג דביר  -  גיל בנימין  : נעדרים
  נציג תאשור  -  מאיר עזרן

  נציג ברוש  -  גיא חדידה    
  נציגת שומריה  -  פאר הורוביץ

  
  מנהל יחידה לפיתוח כלכלי  -  ור קרואנידר  משתתפים:

  פרוייקטור פארק חצרים  -  דורון בוחבוט    
  דירקטורית חכ"ל  - עו"ד כרמית דורון     
  יועמ"ש  -  עו"ד צביקי גבר    
  תקציבאית המועצה   -  אביטל  נטע לי    
  מנכ"ל המועצה   -  הדרה גורפינקל    
  מנכ"ל דודאים  -  עידו רובינשטיין    
  עמ"ש החכ"ליו  -עו"ד חי חיימסון    
  מנהלת הגביה  -  אדית עובדיה    
  רו"ח  -  הילל רוזנשטוק    
  רו"ח  -  יורם שוחט    
  מבקרת המועצה  -  נירית שרייבר    

  

  .המועצה מאשרת את מינוי רו"ח הלל רוזנשטוק כרו"ח מבקר של החברה

  המועצה מאשרת את מינוי עו"ד חי חיימסון ליועץ המשפטי של החברה.

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  פרוטוקול

  מיוחדת לדיון בהמלצות ועדת הביקורת בנושא דו"ח הביקורת מליאה

  2013של המבקר החיצוני של משרד הפנים לשנת  

   12/14מס' 

  

  .2013המליאה דנה בהמלצות ועדת הביקורת בנושא דו"ח המבקר החיצוני לשנת 

  ועדת ביקורת הציגה למליאה מצגת עם הליקויים העיקריים וההמלצות.

  .2014אמר כי המועצה מתעתדת לצאת למכרז ביטוח בדצמבר בנושא מכרז הביטוח נ

בנושא ההתקשרות לקבלת שרותי הנה"ח וראיית חשבון ללא מכרז המליצה הוועדה לצאת למכרז בנושא. 
  .2015לאחר דיון סוכם כי הנושא יובא לדיון נוסף במליאת המועצה במהלך 

  .2015שא יקרה במהלך המועצה השיבה כי הנו GIS -בנושא ממשק מחלקת גבייה עם ה

  ייכנס לתפקיד פקח נוסף את ייתן מענה לנושא. 2015בנושא סקר נכסים המועצה הסבירה כי במהלך 

  

המליאה קיבלה את המלצות ועדת ביקורת לאישור הדו"חות הכספיים ודו"ח הביקורת המפורט 
  .בכפוף לתיקון הליקויים שהומלצו כפי שנדונו בישיבה

  

  

  

    קל רשמה: הדרה גורפינ
  


