
 

 

 10/02/19פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  02/2019מס' 

 
 ראש המועצה - ניר זמיר  נוכחים:

 נציג להב - אסף לה גנק
 נציג שובל - חסיה ישראלי

 נציג גבעות בר - ירון בורבא
 נציג משמר הנגב - תומר רכטמן

 נציג משמר הנגב - מולכו גילי
 נציג כרמים - מיכאל בן ברוך 

 נציג תאשור - אדי תורג'מן
 נציג שומריה - אייל פינס
 נציג דביר - אסף רוט

 חצריםנציג  - אריה ולדברג
 בית קמהנציג  - דורון יונאי

 נציגת נבטים - שמעון רוזיליו
 נציג חצרים -  הדר רון

 
 

 נציג ברוש  - גיא חדידה : נעדרים
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 
 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל משתתפים:

 גזבריתמ.מ  - נטע לי אביטל  
 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד 

 ע. ראש המועצה  -לילך קולומבוס    
 מבקרת המועצה -   נירית   
 יח"צ -  זיו   
 עיתון המועצה -  נועה  
 יזום ופיתוח מנכ"ל חכ"ל  - דרור קרוואני  
 יזמות ועסקים קטנים  -  חדווה  
 ייזום ופיתוח חכ"ל - ערן אמזלג  
   תיירות - אודי נתן   
   

 
 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  – 01/19 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 דיווחים. : 2לסעיף 

 

  המועצה חברי המליאה מבקשים להשתתף בצערו של איציק אבוטבול חבר המליאה וסגן ראש
 על מות אחיו.

 "בעלים של החברה המוחמד  – סיור בעידן הנגב וישיבת המליאה מתקיימת בחברת "הנזיד
 מספר על המיזם. 

  סקירה של הנושאים שאנחנו נדרשים לענות לוועדות הגבולות. –וועדת גבולות 



 

 

  התמיכה של המשרד גדלה השנה. ישנה הצעה להקים כוח שיטור  –המשרד לביטחון פנים
 שמקדם המשרד המועצה בחנה את הנושא והשיבה שהיא מעוניינת טהילתי כחלק מפיילוק

 .להצטרף לפרויקט
 

 . מצגת דרור –הצגת פרוייקטים של חכ"ל לביצוע בשטחי המועצה  :  3לסעיף 
 

 .הפרויקטיםלחברה יש דירקטוריון נפרד מוצגים 
הפרויקטים המוצגים נבנים בשיתוף פעולה עם מועצות מקומיות ועיריות שכנות לפרויקט מתוך  –ניר 

תפיסה שהשותפות היא הדרך הנכונה לקדם את הפרויקטים. אומנם המועצה היא המנוע היוזם, מקדם 
ומתכלל את הפרויקט אך אנחנו משתדלים לעבוד בשיתוף פעולה לטובת האזור. גישה זאת מחזקת 

" צדק חלוקתישל הוועדה הוא של " , ללא ההסכמות הללו הרציונלוועדות הגבולות ם בשיח עםאותנו ג
לוקחים את המשאבים ומנסים הכוונה היא ש. ללא התחשבות במאמץ האדיר שמושקע בתכניות הללו

. היכולת שלנו להגיע להסכמות היא חשובה והכרחית וחשוב מאוד להמשיך שווהלחלק אותם בצורה 
 בקו הזה.

 
 נאמר גם שמשרד הפנים מעודד שותפויות? –הדר 
 אכן זה הרעיון השותפות מאפשרת התקדמות של הפרויקט גם מול משרדי הממשלה. -דרור
 הצגת התיירות בבני שמעון –אודי 

 הצגה של מועדון העסקים והתמיכה ביזמים במועצה  –חדווה 

 
 ת את החברה החדשהשמעה את הדיווח ואת התכניות החדשות לפיתוח ומברכהמליאה 

 
  ייזום ופיתוח –שינוי תקנון החברה הכלכלית החדשה  : 4לסעיף 

 
ביטוח נושאי משרה מענה לבמסגרת התקנון שהוגש לא ניתן  2018דרור אישרנו את התקנון באוגוסט 
היא לכלול את הביטוח במסגרת התקנון גם לנושאי משרה וגם לחברי הדירקטוריון הצעת התיקון 

 לדירקטוריון 
 

 
  פה אחד אין מתנגדים - שינוי תקנון לחברה הכלכלית יזום ופיתוחמאשרת  המליאה

 
 לחכ"ל יזום ופיתוח₪ אלף  500אישור מתן הלוואת בעלים בסך של  : 5 עיףלס

 
 לאשר למועצה לתת הלוואת בעלים לחברה החדשה יזום ופיתוח. מבקשים מחברי המליאה 

 
 מוצג תקציב ראשוני לחברה, כמו כן הערכה לתזרים המזומנים הצפוי בחברה,  -נטע לי 

 
הלוואת ההחזר של על מנת להניע את החברה בשנתה הראשונה, המועצה תזרים הלוואת בעלים, 

 ,2020החל משנת שנים  5ך יהיה במשהבעלים 
שנגיע שהערכת התקציב הינה ראשונית, ואיננו יודעים בוודאות כיצד תתפתח החברה,  יתכן מכוון 

 .למליאה שוב לבקשת סיוע נוסף
 

 
אין  – פה אחד₪ אלף  500מתן הלוואת בעלים לחברה הכלכלית ליזום ופיתוח בסך מאשרת  המליאה

 מתנגדים



 

 

 
יפעת מנשה, הדס חסידים, תהילה  –אישור מינוי וועדת ביקורת של בית קמה  : 6עיף לס

 פלדמן, משה אלקבץ, ריקי אוגוסט
 
 
 

 אין מתנגדים – פה אחדמינוי וועדת הביקורת של בית קמה מאשרת את  המליאה
 

 אישור מחלקת ישובים ומינוי עוזרת ראש המועצה בנוסף לתפקידה כמנהלת התחום : 7עיף לס
 

 המצגת ולשיחות רבות שנערכו בעניין.מבקשים את אישור המליאה להתקדם בהמשך להצגת 
 מבקש לשמור על הדברים בצורה פשוטה  –גילי 
 מבקש להביא את ההתקדמות הפעילות למליאה בהמשך. –אדי 

 
פה אחד אין  – הקמת מחלקת ישובים ומינוי ע. ראש המועצה לאחראית על התחום מאשרת המליאה

 מתנגדים
 

 אסף רוט –אישור ועדת איכות הסביבה  : 8עיף לס
 

 מצגת –אסף 
  אני סבור שיש לכלול בעבודת הוועדה גם את נושא התקשורת וקידום המודעות. –אריה 

 אני חושב שזיהום האוויר של הקמינים הוא חשוב וצריך להיכנס לנושא הליבה. -אדי
 .יש דיונים שהתנהלו ברמת המליאה מבקש שילמדו את העניין מהעבר –דורון 

 . בכד שמי שמעניין אותו הנושא יצטרףקול קורא לתושבים מציע להוציא  –גילי 
 .שהנושא קרוב לליבם להצטרףפנו אנשים והוצאנו קול קורא  -אכן כך נהגנו  -אסף  
 ?הרכב הוועדה מבקש לבדוק מה –מברך על הקמת הוועדה  –תומר 
 .ישוב יהיה נציג שלולעודד שבכל  -כפי שנהוג בוועדת החינוך המועצתית מציעה  –חסיה 
  אנחנו נבדוק את הרכב הוועדה ונשיב –נירית 

 
 

 
 המליאה נסגרת 

 רשמה: הדרה גורפינקל 
 

 


