
 
 

 
  15/10/2017פרוטוקול אסיפה חכ"ל מועצה אזורית בני שמעון מיום 

  602/1מס' 

 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף

 נציגת כרמים - גוגי יצחקי
 נציג להב - רז קדמון

 נציג גבעות בר - אילן קציר
 נציג שובל - טובי שור

 נציג חצרים - עופר רימון
 

 
 נציג ברוש - גיא חדידה : נעדרים

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 נציג דביר - גיל בנימין

 נציג תאשור - אדי תורג'מן
 נציג משמר הנגב - סיני פסל
 נציג שומריה - חסר נציג

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 

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

 חכ"ל - דרור קראווני
 יועמ"ש - עו"ד אולגה גונן

 מבקרת  - נירית שרייבר
 עורכת עיתון - נועה זמסקי

 ע. ראש המועצה  -לילך קולומבוס    
 

           
        

 אישור פרוטוקול :  – 1לסעיף 

 

 . 12/2016אישור פרוטוקול  -
 

 הפרוטוקול אושר פה אחד אין מתנגדים

 

  :6201הצגה ואישור מאזן החברה לשנת  – 2לסעיף 

  2016את מאזן החברה הכלכלית לשנת  רו"ח יורם שוחט מציג



 יש ירידה בכלל סעיפי ההכנסות –טובי 

לירידה  עיקרית הה  הסיבאכן הייתה שנה לא פשוטה בדודאים שמשתפת בתוצאות.   –סיגל 
שלא לקלוט פסולת מהמרכז  מהתחייבותנובכמות הפסולת הביתית כתוצאה  קיטון   בהכנסות היא 

בנוסף, הייתה גם המעילה שפגעה אף היא בהכנסות .  ומספר רשויות שעברו השנה לגני הדס. בנוסף, 
נמצאת לקראת שינוי מהותי באופן דודאים ים משפטיים בעניין זה( כ)אנו נמצאים עדיין בהלי

 . 2019והפעלת מתקן המיון בתחילת  2018מהלך הפעילות עם כניסת השותף ב

 . הפרשה לחובות מסופקים בעקבות חוב של קבלן לאתר הפסולתקיימת גם  –נועה 

בסופו של דבר. לאחרונה מדובר על קבלן שמפנה לרהט וכל פעם נפתח חוב והוא היה מסדיר  –סיגל 
ו מסיימים איתו את בר חוב גדול שלא הוסדר ולאחר מספר התראות, הודענו לו שאנטכשהצ

במקביל את כניסתו לאתר בכך שרהט לקחו על עצמם את התשלום במקומו.  והתנינוההתקשרות 
 הגשנו תביעה לגביית החוב.

 אין מתנגדים. –מאושר על ידי המליאה פה אחד  6201אישור מאזן החברה הכלכלית לשנת 

  :בחירת רו"ח הילל רוזנשטוק ושות' – 3לסעיף 

 נועה מבקשת את אישור המליאה למינוי המשרד כרו"ח של החברה הכלכלית 

 

 אין מתנגדים. –פה אחד  המליאה מאשרת את בחירת רו"ח הילל רוזנשטוק ושות'

 

 
 

 רשמה:

 הדרה גורפינקל
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