
 

 

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

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
 נציג להב - רז קדמון  

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף

  נציג משמר הנגב - סיני פסל
 חצריםנציג  - עופר רימון   

 נציג דביר - גיל בנימין
 
 

 נציג תאשור - מאיר עזרן : נעדרים
 נציג ברוש - גיא חדידה  

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ
 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 נציגת כרמים - תמר מילשטיין

 נציג שובל - טובי שור
 

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

   אין מתנגדים. –מאושר פה אחד  –7/15 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 

 דיווחים: : 2לסעיף 
 

 גורמי הביטחון אינם יודעים להעריך אם הולכים להמשך הסלמה בשל זה,  – המצב הביטחוני
נחזור לשגרה. אנחנו מוצפים בפניות של הורים מודאגים. והמצב יירגע או שבעוד כמה ימים 

המשטרה ומג"ב חיזקו את הנוכחות שלהם בצמתים במיוחד בזמן ההסעות. בכלל בתי הספר 
 השומר נמצא.יש שומר חמוש בכניסה וכל עוד בית הספר עובד 

 .אנו נבצע הערכת מצב בהתאם למצב ונפעל בהתאם

 

 ( אושר תיקון לחוק העזר לבני שמעון 01/02/15)מיום  03/2015במליאה מס'  – חוק השמירה
)הסדרת השמירה(, בעניין תעריפים לאגרת שמירה. בתיקון נקבע תעריף בהתאם לתעריף 

של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה,  המקסימלי שנקבע בתקנות העיריות )סכום מירבי
₪  7.31(  בסכום של "התקנות")להלן:  2013 -אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית(, תשע"ג

 לשנה למ"ר. 
מאחר וחלף זמן ממועד פרסום התקנות, יהיה צורך בביצוע הצמדה חד פעמית במועד פרסום 

 עד פרסום התיקון לחוק העזר.התיקון המבוקש לחוק העזר, מהמועד שנקבע בתקנות ועד למו
 .03/2015לאחר ביצוע הצמדה זו, יחול סעיף ההצמדה כפי שאושר במליאת 



 

 

 המליאה מתבקשת לאשר את הוראת השעה בנושא ההצמדה כמובהר לעיל.

 
 פה אחד אין מתנגדים התיקון לחוק בנושא ההצמדההמליאה מאשרת את 

 
 

  עדכון לגבי התקדמות התהליך; קיבלנו את המלצת היועצים לבנייה  –התייעלות ארגונית
מחדש של תקציב המועצה וזאת תהיה נקודת הפתיחה. שלושת החודשים הקרובים יוקדשו 

 .לפי מודל שפיתחה החברה לנושא
 

 
 מאזני חברות הבת )החברה הכלכלית, מכון רימון, העמותה לקידום הספורט דיווח  :3לסעיף 

 :דיווח למליאה –וחשמל ירוק(   
 

 . של החברות הבנות סקירה על הדוחות הכספיים – יורם

 המאזן יבנה בשבועות הקרובים ותובא לאישור המליאה –לגבי קרן בני שמעון  –נועה 

 
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל       
 
 
 
 
 
 


