
 

 

 5/08/18פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  20188/מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 נציג להב - רז קדמון

 נציג תאשור - אדי תורג'מן
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציגת כרמים - יצחקיגוגי 
 נציג שובל - טובי שור

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציג גבעות בר - אילן קציר

 
 

  : נעדרים
 נציג דביר - גיל בנימין
 נציג שומריה - נציג חסר

 נציג חצרים - עופר רימון
 נציג משמר הנגב - סיני פסל

 נציג ברוש  - גיא חדידה
 
 

 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל משתתפים:
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  

 יועמ"ש - צביקי גברעו"ד 
 ע. ראש המועצה  -לילך קולומבוס    
 תון המועצהיע -  נועה   
 חברה כלכלית - דרור קרוואני  
   
   

 
   

 
 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  – 07/18 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 

 
 דיווחים. : 2לסעיף 

 בסוף אוגוסט ובתום החופשה לחופשה יוצאת את נועה לוין ריצ'קר –כו"א במועצה  שינוי
זמני  . נטע לי אביטל, תקציבאית המועצה תמונה כמ"מ גזברית מסיימת את עבודתה במועצה

את מקומה של נטע לי בניהול תקציב המועצה  עד לאחר הבחירות שאז יתקיים מכרז כדין.
 את מחלקת הרכש.  תמלא אליזבט בנני שניהלה עד כה

 
 זבר. זכויות חתימה לממלא מקום גאישור  :  3לסעיף 

 
 כמ"מ גזברית.מבקשת לאשר את נטע לי אביטל כמורשת חתימה במקום נועה 

 המליאה מאשרת את נטע לי אביטל כמורשת חתימה פה אחד אין מתנגדים 



 

 

 

 
 נציגי הרשות כדירקטורים בחברות בתמינוי  : 4לסעיף 

 
נבחרי ציבור,  1/3עובדי הרשות,  1/3חברה עירונית צריך להיות הדירקטוריון  מורכב מ:  בכלתזכורת,  

בנ"ש ייזום ופיתוח ,  התחלופות בכ"א  והקמת החכ"ל החדש, דח"צ )דירקטורים חיצוניים( . עקב  1/3

 אנו נדרשים למנות דירקטורים/יות חדשים. להלן ההצעות: 

 
 במקום נועה לוין ריצקר )עובדת מועצה( נטע לי אביטל – חברת חשמל ירוק

 

 במקום נועה לוין ריצקר )עובדת מועצה( תמר אליהו – חברת חכ"ל דודאים

 

 – יזום ופיתוח חברת חכ"ל

 יוסי טוביאנה ויפעת כלפה. : עובדי המועצה

  .צביקה ברקאי )חצרים(, עירית הורוביץ )דביר( – דח"צ

 . ראש המועצהסיגל מורן ו סגן ראש המועצה  -טובי שור – חברי מליאה

 
 

  פה אחד אין מתנגדיםהנציגים מינוי מאשרת את  המליאה
 

 
 אישור חוק העזר לבני שמעון )אגרת תעודת אישור( : 5 עיףלס

 
 .לדחות את הדיון לאחר הבחירות חליטההמליאה מ

 
 

 שילוט לחברת אמבר   :6 לסעיף
 

בהתאם לחוק חברת אמבר )בצומת דבירה( מבקשת אישור לתלות שלט על גבי הסילו הגבוה בתחומם.  

 . הדרכים שילוט מתבקש אישור המליאה

  .גביית אגרה בעבור השילוט תחויב החברה באגרה אם ו/או כאשר תחליט מליאת המועצה על 

 
 

 . פה אחד אין מתנגדים מאשרת את בקשת אמבר המליאה 
 
 

 . 2017-2018דו"ח תלונות הציבור לשנת  :5לסעיף 
 

 ודוגמא  הסבר על הדו"ח – נירית
 
 



 

 

 חהדיוושמעה את המליאה 
 
 
 

 :אישור תבר"ים :6לסעיף 
 

 .והעברת כספים לצורך תשלום שומה לרמ"י רים"הסבר על התב – סיגל
 

 אין מתנגדים –התברים פה אחד המליאה מאשרת את 
 
 
 
 

"אשכול נגב מערבי" )הסעיף נוסף במסגרת שונות, מעבר לסדר  מינוי נציג מועצת האיגוד   :7לסעיף 
  היום(

 
 ע"פ החלטת הממשלה האשכולות האזוריים עובדים מהתנהלות כחברה עירונית לאיגוד ערים. 

 הצו להקמת האיגוד נחתם ע"י השר וכעת נדרש להקים בהקדם את מועצת האיגוד.

 מתוך כך, אנו מבקשים את אישור יש לאשר במליאת הרשות. המועצה נציג לשם כך נדרש לאשר את

 ההחלטה הבאה:המליאה לנוסח 

ערים מסוג אשכול רשויות, הרינו לאשר מינוי גב'  כאיגוד אשכול נגב מערבי "במסגרת תהליך הסדרת

 הרשות במועצה" סיגל מורן כנציג

 

 מאשרת את מינוי נציג מועצת האיגוד פה אחד אין מתנגדים  המליאה

 

 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל 
 
 
 

        


