
 

 

  8/11/15פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
   10/2015מס' 

  
  ראש המועצה  -  סיגל מורן    נוכחים:
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  נציג בית קמה  -  דורון יונאי    

  חצריםנציג   -   עופר רימון
  נציג שובל  -  טובי שור    

  נציג משמר הנגב  -  סיני פסל
  נציגת נבטים  -  אביגיל יוסף

  נציג להב  -  רז קדמון
  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול

  נציג תאשור  -  ערן אדמתי
  נציגת כרמים  -  תמר מילשטיין

  
  

  נציג ברוש  -  גיא חדידה  : נעדרים
  נציגת שומריה  -  פאר הורוביץ

  נציג דביר  -  גיל בנימין
  
  

  יועמ"ש  - אולגה גונןעו"ד   משתתפים:
  המועצה  מנכ"ל  -  הדרה גורפינקל    
  גזברית  -  נועה לוין ריצ'קר    
  פיתוח כלכלי  -  דרור קרוואני    
  מבקרת   -  נירית שרייבר    

  (במקום ועדת ביקורת) מבקררו"ח   -  ליפשיץ ארנון
  דלויט   -  אורי בן עמי

  רו"ח המועצה  -  רו"ח יורם שוחט    
  

    אין מתנגדים. –מאושר פה אחד  – 8-9/015 יםאישור פרוטוקול  :  1לסעיף 
  

  דיווחים:  : 2לסעיף 
  

 בחודש האחרון תגברו הישובים את מערך . מעדכנת את המליאהסיגל  – המצב הביטחוני
אנו נבצע הערכת מצב ונחליט בנוגע  האבטחה בגני הילדים בסיוע המועצה. לגבי המשך הסיוע

  .נוסףצורך בהמשך התגבור וביכולת להעמיד לכך תקציב ל
 נושא כרגע הקושי העיקרי הוא סביב  ומאתגרמורכב קידום התב"ע  –ע דודאים "תב

 הציפורים וחיל האוויר.
  

  על  דוחו"ת חברות בנותדיווח למליאה  : 3 לסעיף
  רו"ח יורם שוחט מציג :

  2014 בני שמעון מאזן קרן 
    2014,  2013מאזן עמותה לקידום התיירות שקמה בשור 

  המליאה מאשרת את הדיווח .  נערך דיון.



 

 

  
  
  

   ודיווח למליאה על ביצועי העמותה תקנון עמותת התיירות שקמה בשורשינוי אישור : 4לסעיף
  

  מוצג התקנון והשינוי המבוקש בתקנון
  

הרעיון של העמותה היא הפלטפורמה המשותפת והעבודה יחד. המועצה מאוד מרוצה  –סיגל 
  מהעבודה עם העמותה.

  
  ).2013-2014דיווח למליאה על ביצועי עמותת שקמה בשור ( -יורם 

  
ים את דרך שינוי תקנון העמותה (שינויים שנדרשו על ידי משרד הפנים) השינויים מתאימ –יגל ס

  מצ"ב השינויים המבוקשים –פעילות העמותה למועצות 
  
  

  מאושר פה אחד אין מתנגדים תקנון העמותהשינוי 
  
   

  תוצאות הסקירה הרוחבית של חברת דלויט: 5לסעיף 
  

  א סיכום הסקירה.מצגת של חברת דלויט בנוש –הדרה 
  

להגדלת הכנסות לא יהיה בהכרח התושבים אלא מאמץ לגייס מקורות  מבקשת שהמקור  –תמר 
  חיצוניים.

  
  זאת אכן המטרה. כל יוזמה משמעותית שתיבחן תגיע לאישור ולדיון במליאה.  –סיגל 

  
  

  :מדידות ארנונה :  6 לסעיף
  

  נערך דרך המשכ"ל.. זכו חברת מילגם במכרז שמציגה את הנושא - נועה 
  נערך דיון בשאלה מה יהיה תאריך תחילת החיוב. האם אחיד, או לפי תאריך סיום המדידות.

  
   1/7/16יום לא יאוחר מכל הישובים וביימו תהחיוב בפועל יתחיל לאחר שיס –החלטת המליאה 

  
  
  
  

    רשמה: הדרה גורפינקל             
  
  
  
  
  



 

 

  
  


