
 

 

 
 09/10/16פרוטוקול מליאת מועצה מיום 

  6201/10מס' 
 

 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציג גבעות בר - אילן קציר
 נציג להב - רז קדמון

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציג שובל - שור טובי

 נציגת כרמים - גוגי יצחקי
  נציג משמר הנגב - סיני פסל

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 נציג תאשור - אדי תורג'מן
 חצריםנציג  - עופר רימון 

 
 נציגת שומריה - פאר הורוביץ : נעדרים

 נציג ברוש - גיא חדידה
 נציג דביר - גיל בנימין

 
 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד  משתתפים:

 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל  
 תקציבאית - נטע לי אביטל  

 אגף חינוך - אמיר ברזילי
 מבקרת - נירית שרייבר

 
   

   אין מתנגדים. –מאושר פה אחד  – 9/16 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 

 דיווחים: : 2לסעיף 
 

  דו יטרם קיבלנו את סיכום השימוע. בהזדמנות הזאת אני מבקשת לעדכן כי ע  –דודאים
תיתן לנו שירותי " בר אור"ניהול הרובינשטיין מנכ"ל דודאים מסיים את תפקידו. חברת 

לאחר שנראה לאן בתפקידו. בשלב זה דו יאורן גבאי שיחליף את ע אתר באמצעות מרניהול ל
 יט גם על ההמשך בהיבט של המנכ"ל.ואיך מתקדמים בעניין השותפות, נחל

  מים החל ממחר. י 6סיגל מעדכנת את המליאה על יציאה שלה לחו"ל למשך  –נסיעה לחו"ל
 במידת הצורך. טובי ימלא את מקומה

 בסדנת הוועדים עלו מספר תחומים, כינסנו את הנושאים  – תהליך אסטרטגי למועצה
מוניציפאלים וסביבה מקיימת, כלכלה צוותים: תכנון בונה קהילה, שירותים חמישה ל

אנו נשלח את כל החומר לכולם וחברי המליאה מקומית, קהילה של קהילות וכן ערי חינוך. 
 מוזמנים וחשוב שהם ייקחו חלק בתהליך. אנו נקים וועדת היגוי עם נציג מכל שולחן.

 
 חשוב שתהיה פנייה ישירה לתושבים –סיני 
קולות קוראים לציבור הרחב לקחת חלק ואנחנו מקווים , אני נצא באכן כך סוכם –סיגל 

 שיהיו מועמדים שירצו לקחת חלק.



 

 

 
 

 פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה: : 3עיף לס
 

   נדרש לפתוח חשבון בנק עבור בניית אמפי תיאטרון בבית הספר מבואות הנגב מענק 
 .2302/14מספר               

 
 אחד אין מתנגדים פתיחת החשבון פההמליאה מאשרת את 

 
 :המשך הדיון בנושא הקמינים : 4לסעיף 

 
בישיבה הקודמת הגיעו עופר ונימה ארליך להציג את הבעיה אתה הם מתמודדים בנושא מפגעי  – סיגל

הם ביקשו להציע שהמועצה תקבל החלטה לפעול לחיקוק חוק עזר לאיסור שימוש בקמיני עץ . הריח 
  . במועצה

 
 להחלטה: מובאות שתי הצעות

 

 המליאה מחליטה לפעול לחיקוק חוק עזר האוסר שימוש בקמיני עץ –הצעת משפחת ארליך  .1

המליאה מאמצת את המלצות הוועדה לאיכות הסביבה )היתר בנייה, תקינה  -הצעה שנייה .2
( היה ומתקבלת תלונה נשלח ודרך האחסון שלהםלמתקן, מחויבות לשימוש בעץ להסקה 

 הפקח יבדוק את הנושאים הללו.מפקח בהתאם לתלונה. 
 

 ומה קורה אם מתקבלת תלונה בערב? ש לפקח סמכות אם איזה עץ משתמשים, י -גוגי 
אם תהיה תלונה ישלח פקח. אנחנו נמשיך בהסברה וננסה לסייע ולהמליץ לתהליך  –סיגל 

 קהילתי.
יהיה קשה לטפל  בעתיד, אף אחד לא משתמש בעצים תקניים , אני סובל מאוד מתנורי העץ  –אדי 
 בזה.

 ניתן להקל באמצעות תהליך קהילתי.  –סיגל 
 

 לפעולוממליצה ליישובים הוועדה לאיכות הסביבה  תהמלצומאמצת את המליאה מאשרת 
 מתנגד 1 – בעד 8  - להגעה להסכמותלפתיחת תהליך קהילתי שיסייע 

 
 
 

 :סקירה על מערכת החינוך ופתיחת שנת הלימודים : 5 לסעיף
 

 מצ"ב . -הסבר ומצגת   – אמיר
 
 

   
 
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל 


