
 

 

 07/08/16פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
 08/16מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 נציג גבעות בר - אילן קציר
 נציג להב - רז קדמון

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציג שובל - טובי שור

 נציגת כרמים - גוגי יצחקי
 נציג דביר - גיל בנימין

 חצריםנציג  - עופר רימון 
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף

 
 

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ : נעדרים
  נציג משמר הנגב - סיני פסל

 נציג ברוש - גיא חדידה
 נציג תאשור - טורג'מןאדי 

 
 

 כלכליפיתוח  - דרור קרוואני משתתפים:
 יועמ"ש - אורית הלויעו"ד   
 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל  
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 תקציבאית - נטע לי אביטל  

 שירותים חברתיים - עידית אטינגר
 אגף חינוך - אמיר ברזילי

 מבקרת - נירית שרייבר
 תרבות וחוגים - יוסי טוביאנה

   
   אין מתנגדים. –מאושר פה אחד  – 07/16 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 

 
 דיווחים: : 2לסעיף 

 
אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך מורכב מול המשרד להגנת הסביבה. מנהל המחוז  סיגל –דודאים 

 קבות פנייה על מטרד ריח בב"ש יצאהתחלף ובשלב זה העבודה איתו לא פשוטה. לפני כשבועיים בע
 נציג של המשרד להגנת הסביבה לאתר גני הדס ודודאים.

עם טענות שונות על אי עמידה לכאורה בתנאי רישיון העסק. לצערנו לאחר סיור קיבלנו הזמנה לשימוע 
אין זו הדרך בה הורגלנו לעבוד עם המשרד. אנו עושים מאמצים גדולים בכדי לטפל באשפה בצורה 

הטובה ביותר ולשמור על הסביבה, יחד עם זאת, אתר אשפה לא יכול להיות "בית מרקחת" ואם 
מיד ימצא משהו. אנחנו סבורים שמקור הריח בב"ש לא היה משיהו מחליט לחפש בציציות הוא ת

מדודאים וככל שנדרש גם נוכיח זאת . בכל מקרה , מכיוון שמדובר בהליך אישי כנגד ראש המועצה, 
מנכ"ל החכ"ל ומנכ"ל דודאים עם איום בפתיחת חקירה פלילית והגשת כתב אישום החלטנו לשכור 

 אותנו בשימוע . שירותי משרד עו"ד המתמחה בתחום שייצג
 



 

 

 :אישור הקצאה לעמותת כוכבי המדבר: 3עיף לס
 

עמותת כוכבי המדבר הגישה למועצה בקשה להקצאת מבנים במרכז ג'ו אלון, לצורך הקמת  –אורית 
 בית ספר תיכון למנהיגות בדואית. 

, פורסמה בפומבי להגשת בקשות משרד הפניםהבקשה טופלה בהתאם לנוהל הקצאת מבנים של 
אחרות לשימוש ולאחר מכן להגשת התנגדויות. לא הוגשו בקשות אחרות או התנגדויות. ועדת 

והחליטה להמליץ למליאה לאשר את  21/07/16ההקצאות של המועצה דנה בבקשה בישיבתה מיום 
ההקצאה, לתקופה של שלוש שנים. המליאה מתבקשת להחליט האם לאשר את בקשת ההקצאה 

 יל.כאמור, למטרה האמורה לע
 

 פה אחד אין מתנגדיםההקצאה לעמותת כוכבי המדבר המליאה מאשרת את 
 
 

 :פתיחת חשבון בנק בבנק מזרחי סניף נתיבות : 4לסעיף 
 
לפי בדיקה שלנו התנאים שנותן  כאשר אנחנו רוצים להשקיע את הכספים הפנויים תזרימית –נועה 

הבנק טובים ולכן אנחנו מבקשים את אישור המליאה לפתיחת חשבון בנק נוסף. בכל אופן יתבצע דיון 
  מעמיק בוועדת השקעות. 

 
 אין מתנגדים –פה אחד  פתיחת חשבון בנק במזרחי סניף נתיבותהמליאה מאשרת 

 
 עדכון תקציב: : 5 לסעיף

 
 .2016עדכון תקציב חצי שנתי  –הסבר ומצגת  –נועה 

 
לכלל  10%מבקש לבדוק האם התבצע עדכון ביחס למטרה הראשונית של ההתייעלות  –דורון 

 האגפים?
 

 חושבת שבדרך ההצגה ניתן גם לבחון את הדברים יחסית למטרות הראשוניות. –נועה 
בה על גיוס כספים במהות משהו בשפה השתנה באופן ניצול התקציב והשירות שניתן ובמחש –עידית 

 ממקורות חיצוניים.
 

האם ברגע שהחלטתם שלא ממשיכים לעבוד עם דלויט לא ממשיכים ליישם את תוכנית  –טובי 
 העבודה? 

קפיטה. בנוסף בכל נושא הרכבים אנחנו  -אנחנו עושים עבודה מאוד גדולה על תשלום הפר –סיגל 
 עדין כמה תחומים שאנחנו בוחנים לעומק.  בודקים )ניהול צי הרכב, הגבלות על הרכבים וכו'( יש

 
 אין מתנגדים –פה אחד  2016המליאה מאשרת את עדכון תקציב חצי שנתי 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 :אישור תברים : 5 לסעיף
 
 

 חלוקת התקציבים באופן מלא לכלל ישובי המועצה –חלוקת תקציבי פיתוח )מחצית שנייה( 
 
 
 

 פה אחד אין מתנגדים  – את התבריםהמליאה מאשרת 
 

       
 
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל 
 
 
 
 


