
 

 

 29/11/18פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
 12/2018מס' 

 
 ראש המועצה - ניר זמיר  נוכחים:

 נציגת נבטים - שמעון רוזיליו
 נציג להב - אסף לה גנק

 נציג שובל - חסיה ישראלי
 בית קמהנציג  - דורון יונאי

 נציג גבעות בר - בורבאירון 
 נציג חצרים -  הדר רון

 נציג משמר הנגב - תומר רכטמן
 נציג משמר הנגב - גילי מולכו

 נציג כרמים - מיכאל בן ברוך 
 נציג תאשור - ורג'מןטאדי 

 נציג ברוש  - גיא חדידה
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציג שומריה - אייל פינס
 נציג דביר - אסף רוט

 
 

 חצריםנציג  - אריה ולדברג : נעדרים
 

 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל משתתפים:
 גזבריתמ.מ  - נטע לי אביטל  

 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד 
 ע. ראש המועצה  -לילך קולומבוס    
 מבקרת המועצה - שרייבר  נירית   
 רו"ח - יורם שוחט  
 עיתון המועצה - זמסקי נועה  
 מהנדס המועצה  - ולדימיר פיצ'קר  
 שירותים חברתיים - עידית אטניגר  
 חברה כלכלית - דרור קרוואני  
 תרבות וספורט  - יוסי טוביאנה  
   
   

 
 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  – 10+11/18 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 דיווחים. : 2לסעיף 

 

  סבב הכרות –הכרות עם חברי המליאה  

  המליאההצהרת אמונים חברי 

  אסטרטגיה שאמון על קביעת  מטרתי לבסס את עבודת המליאה כגוף –ניר  –תאום ציפיות
. הרצון הוא לצקת (בניהול השוטףעסוק פחות למועצה )סוג של דירקטוריון שמתווה מדיניות ו

להביא נושאים שבהם יש משמעות לכיוון ולאסטרטגיה  ,תוכן ומהות לישיבות המליאה
יאסוף נתונים ואנחנו נביא את ת במועצה יעשה את עבודת ההכנה . הצוושהמליאה תנחה



 

 

הנהגות  פועלותהמליאה חשוב לי להדגיש, כי יחד עם ונציג את החלופות. הדיונים למליאה 
. חברי המליאה הם הזרוע , מתנדבים ועוד האתגר הוא לשלב ולחברישובים, תושביםה

, של הישוב וכמובן להיות "נציגי המקשרת ותפקידכם גם להביא את רחשי הלב של הציבור
 . מתוך ראייה אזורית רחבה ולהוביל את המועצה לשינוי ועשייה הדירקטוריון של המועצה"

  ופעילות הביקורת במועצהמצגת תפקיד המליאה הסבר קצר על תקציב המועצה. 
 

 . בחירת סגן ראש המועצה וממלא מקום ראש המועצה :  3לסעיף 
 

 איציק אבוטבול  -, סגן מ.מ ראש המועצה דורון יונאי -סגן  –ההצעה היא למנות שני סגנים  – ניר

 
אין  פה אחד -לסגן וכן איציק אבוטבול ראש המועצה ומ.מ סגן לדורון יונאי את ממנה המליאה 

 מתנגדים

 
  תפקיד ועבודת המליאה ומינוי וועדות חובה : 4לסעיף 

 
 הסבר על תפקיד הוועדות )ניר, נטע לי, נירית(. 

וועדת איכות הסביבה. אני סבור ועדת חינוך  -חזק ולהקים מחדש וועדות שאני מבקש ל שלושישנן  -ניר
החינוך והשירות המוניציפאלי )כחלק מתפיסה של קידום איכות  -שהוועדות הללו ילוו את לב העשייה 

צעתי היא שהוועדות ירוכזו על ידי נציגי מליאה וההרכב יהיה הסביבה( בראייה אזורית רוחבית. ה
כל אחת  –נבחר ציבור, נציגי ציבור ועובדי מועצה האמונים על תחומים אלו. שתי הוועדות  –משולב 

 בתחומה יעסקו בנושא ישלבו את הקולות השונים שעולים ויעבדו בשיתוף פעולה עם אנשי המקצוע.
בדגש על קידום איכות )שירות דרך אשכול הרשויות( התפתחות במרחב תשלב בדיוניה את ועדת סביבה 

 הסביבה.
 

אך מעוניינים לחזק את מעורבות המועצה בנושא. אנחנו שייכים לוועדה המרחבית  – וועדה חקלאית
 ולכן הרצון לקדם את הנושא החשוב הזה.

 
 . לפנות להצטרף מוזמניםשירצו חברי מליאה נוספים עוד אם יש 

 
ומבקש לקדם את הנושא בזמן אני מציע שלכל ישוב יהיה נציג  ,עדת החינוך המועצתיתוול –איציק 
 הקרוב.

והגדרה ברורה במה היא מבקש בגלל הרגישות של נושא החינוך שתהיה אג'נדה לוועדה  –דורון 
 .)אנשי המקצוע( המנהלים ואגף החינוךתפקיד הוועדה לבין תפקיד בין  "סחף" מתעסקת בכדי למנוע

 מידע על כל וועדה ניתן ללמוד בספר שחולק "המדריך לנבחר" –נירית 
 

זאת הכוונה אנחנו נפגש עם יו"ר הוועדה נתחיל בעבודה מקדמית ונביא את המסקנות למליאה  –ניר 
 אכן מדובר בנושא מהותי. –לדיון 

 
 במסגרת הוועדות אין התייחסות לחברה הבדואית איך אנו מטפלים בנושא זה? –חסייה 

יש לנו שותפי פעולה רבים עם הרשויות הבדואיות במרחב במסגרת חברות רבות ושם תהיה  –ניר 
 התייחסות. בנוסף לכוכבי המדבר שאנחנו מתכננים את הקמת בית הספר בשטח המועצה.

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

  פה אחד אין מתנגדים -הוועדות  נציגימאשרת את  המליאה
 

 מינוי נציגי המועצה לתאגידים העירוניים השונים : 5 עיףלס
 

 
 אין מתנגדים – פה אחד חברי הדירקטוריון בהתאם לטבלהמאשרת את  המליאה

 



 

 

 
 5/11/18אישור מחודש למשרות אמון לפי הוראות משרד הפנים מיום  : 6עיף לס

 
 .מבקשים לאשר את הגב' לילך קולומבוס כעוזרת ראש המועצה 

 
 אין מתנגדים – לילך קולומבוס פה אחדמאשרת את  המליאה

 
 אישור סיגל מורן כנציגת בני שמעון במועצת האיגוד של אשכול נגב מערבי : 7עיף לס

 
מבקש לאשר את סיגל מורן כנציגת בני שמעון לתקופה של חצי שנה בכדי לאפשר העברת "מקל"  –ניר 

 .מסודרת כיו"ר האשכול בתקופה של החצי שנה הקרובה 
 

 אין מתנגדים – סיגל מורן פה אחדמאשרת את  המליאה
 

 לפקודת העיריות. 203אישור מורשי חתימה בהתאם לסעיף  : 7עיף לס
 

שיש בהם התחייבות כספית: חתימת ראש המועצה ניר זמיר, או בנסיבות בהן חתימה על מסמכים 
ראש המועצה נעדר מן הארץ או נצבר ממנו למלא את תפקידו, חתימת סגן וממלא מקום ראש 

המועצה מר דורון ינאי וחתימת ממלאת מקום גזברית המועצה, גבר נטע לי אביטל או בהיעדרה גב' 
 מועצה או שמה המודפס.הדרה גורפינקל, ע"ג חותמת ה

 
 מכים שאין בהם התחייבות כספית: סחתימה על מ

חתימת ראש המועצה, ניר זמיר או בנסיבות בהן הוא נעדר מן הארץ ונבצר ממנו למלא את תפקידו 
סגן ומ"מ מקום ראש המועצה דורון ינאי וחתימת מנכ"לית המועצה גב' הדרה גורפינקל ע"ג חותמת 

 המועצה או שמה המודפס.
 

אישור מינויה של מנכ"לית המועצה גב' הדרה גורפינקל כממלאת מקום של גב' נטע לי אביטל 
במקרה בהן היא נעדרת מן הארץ או נבצר ממנה למלא את תפקידה )בכפוף לתקנות העריות )חתימה 

 1959 -על מסמכים( תש"ך 
 

 2קבוצה    1קבוצה 
 , סגן ראש המועצהדורון יונאי   , ראש המועצה ניר

 מנכ"לית, הדרה גורפינקל  , מ.מ גזבריתנטע לי
 

 מענק לחברת עידן הנגב ע"פ הסכםאישור  :8לסעיף 
 

, שנחתם בין המועצה לחברת עידן הנגב, מאשרת המועצה 11.8.15להסכם מיום  3.2.3כאמור בסעיף 
להעמיד מענק השקעה לרשות חברת עידן הנגב בגין השלב השלישי, להקמת מבנה החברה והשלמת 

 .₪ 1,000,000הפרויקט בסך 
להסכם, תשלומי מענק יועברו , בהתאם ליכולתה התקציבית של המועצה, לפי קצב  3.7כאמור בסעיף 

התקדמות הפרויקט ובהתאם לדוחות ביצוע מאושרים ע"י רואה חשבון, שתגיש החברה למועצה, 
 בצירוף העתקי חשבוניות וקבלות.

 אין מתנגדים – הנגב פה אחדהמענק לחברת עידן מאשרת את  המליאה  
 
 



 

 

 אישור תברי"ם   :9לסעיף 
 
 

 תב"ר  מהוהסבר על  – נטע לי
 הסבר  –תב"ר המע"מ 

 
 אין מתנגדים –התברים פה אחד המליאה מאשרת את 

 
 

 המליאה נסגרת 
 

 
  רשמה: הדרה גורפינקל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


