
 

 

 07/02/16פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  6201/10מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 חצריםנציג  - עופר רימון 
 נציג גבעות בר - אילן קציר

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 נציג דביר - גיל בנימין

 נציג שובל - טובי שור  
 נציג תאשור - ערן אדמתי
 בית קמהנציג  - דורון יונאי

 
 נציג ברוש - גיא חדידה : נעדרים

 נציגת כרמים - תמר מילשטיין
 נציג להב - רז קדמון  

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ
  נציג משמר הנגב - סיני פסל

 
 פיתוח כלכלי - דרור קרוואני משתתפים:

 יועמ"ש - צביקי גברעו"ד   
 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל  
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
   
   
   

   אין מתנגדים. –מאושר פה אחד  – 01/2016 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 

 דיווחים: : 2לסעיף 
 

  ראש העיר של  ראשית מאחלים לשלומית רפואה שלמה.  -פתיחה סיגל  – אירוע הדקירה
רהט גינה את האירוע. אנשי רהט נחלצו לעזרתה של שלומית. המפגע טרם נתפס. היום אחר 

הצהריים קיימנו מפגש עם חברי מועצת העיר של רהט במשמר הנגב. יצאנו שני ראשי הערים 
 בהודעה משותפת לגינוי האירוע. 

 קיבלנו את האישור לגביית אגרה בהתאם  –ה ע"פ חוק העזר לשמירה אישור גביית אגר
לחוק העזר. ישוב שיבקש לגבות אגרת שמירה יכול לפנות למועצה לאחר אישור הוועד 

 המקומי.

 
 : אישור דירקטור לחשמל ירוק:3לסעיף 

 
את  יניב יפת שנבחר להיות נציג ציבור לא יוכל להתמנות אנו מבקשים להביא לאישור המליאה

 מינוי שגיא לנגר מגבעות בר לדירקטור לחשמל הירוק
 

אין  –המליאה מאשרת את מינוי שגיא לנגר לנציג ציבור בדירקטוריון חשמל ירוק פה אחד 
 מתנגדים



 

 

 
 

"דן דרום" לשירות קווים ציבוריים ליישובי  מערך התחבורה הציבורית שלהצגת  : 4לסעיף 
 :)מצטרפות תמר וספי מדן דרום( המועצה

 
מציגה את חוברת הקווים הקשורים ורלוונטיים למועצה )מחליפים את אגד תעבורה(.  –תמר 

 לקראת סוף השבוע תפורסם חוברת הזמנים המפורטת. 
 

 :הצגה ודיון בממצאי סקר התושבים : 5 לסעיף
 

מתקיים כל כשלוש שנים ומטרתו בדיקת שביעות הרצון של תושבי המועצה משירותי הסקר  –סיגל 
 המועצה השונים וכן תחושת הקהילתיות של התושבים בישובים השונים.

 
 מוצגים ממצאי הסקר

 
 

אישור גיוס מנהלת לשכה ועוזר לראש המועצה במשרות אמון, בהתאם לאישור  : 6 לסעיף
 שהתקבל ממשרד הפנים:

 
 וחסרונות.אופן העסקה לגבי שתי המשרות יתרונות הסבר על משרות האמון והצגת  –סיגל 

משכר בכירים  45%-35%אישור דני דילאון כעוזר ראש המועצה במשרת אמון טווח השכר למשרה 
 .16/4/15מיום  1/11בהתאם לתיקון לחוזר מנכ"ל 

 
 המליאה מאשרת את בחירתו של דני דילאון כעוזר ראש המועצה פה אחד אין מתנגדים

 
בגין  –מיליון  10אישור המועצה לקבל ערבות מבנק לאומי ולשעבד את ניירות הערך עד  : 7 לסעיף

 ערבות לרמ"י:
 

 המועצה יצאה לקבל היתר בנייה לתא הטמנה נוסף לדודאים. רמ"י צריכה לחתום על ההיתר –נועה 
ם עם בעבר כאשר הגענו לשלב הזה רמ"י ביקשו וקיבלו מכתב מראש המועצה וגזברית המועצה לתשלו
קבלת שומה. הפעם המנהל מתעקש על ערבות ולכן מובא האישור למליאה. שיעבוד ניירות הערך 

 מאפשר בטוחה לערבות. 
 

 לא נוכל להשתמש בכסף שבאג"ח? –אילן 
 מיליון.  10כן עד הגובה של  –נועה 
 האם התבקשו הצעות מחיר בעוד בנקים? –אילן 
המועצה תבקש שתי הצעות מחיר משני מבקשת לאשר את המתווה המוצע לאחר שגזברית  –סיגל 

בנקים. המליאה מסמיכה את גזברית המועצה לשעבד את תיק האג"ח על גובה הערבות להצעה 
 המשתלמת ביותר.

 
ולשעבד את ניירות הערך ₪ מיליון  10גובה של גזברית המועצה לקבל ערבות באת מסמיכה המליאה 

 )לפי ההצעה הזולה ביותר( הערבות לרמ"י בגין
 

  



 

 

בחוק יסודות  50אישור פתיחת חשבון בנק לטובת כספי מפעל הפיס לפי תיקון  : 8 לסעיף
 התקציב:

 
מחייבים פתיחת חשבון ייעודי בדקסיה והכספים  הכספים שמפעל הפיס המועברים לרשויות  –נועה 

למוטבים )זוכי המכרז(. מפעל הפיס מבקש לפתוח חשבונות נוספים על  של הפיס עוברים דרך דקסיה
 תקציבים הקטנים מחצי מיליון. 

 
 מציע לבצע מעקב על החשבונות הללו ומה שלא פעיל לסגור. –אילן 

 
 המליאה מאשרת פתיחת חשבון בבנק דקסיה לטובת כספי מפעל הפיס.

 
  רשמה: הדרה גורפינקל       

 
 
 
 


