
 

 

 
 19/01/20פרוטוקול אסיפה כללית קרן בני שמעון מיום 

  2001/20מס' 
 

 ראש המועצה - ניר זמיר  נוכחים:
 נציג משמר הנגב - תומר רכטמן
 נציג תאשור - אדי תורג'מן

 נציג דביר - אסף רוט
 נציג שובל - חסיה ישראלי

 נציג גבעות בר - ירון בורבא
 בית קמה נציג            -ירון שיפוני         

 חצריםנציג  - אריה ולדברג
 נציג כרמים - מיכאל בן ברוך 

 נציג שומריה - אייל פינס
 

 
  : נעדרים

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 נציגת נבטים - שמעון רוזיליו

 נציג ברוש  - גיא חדידה
 נציג להב - אסף לה גנק

 נציג משמר הנגב - גילי מולכו
 נציג חצרים - עופר רימון

 
   ם:משתתפי
 גזברית - נטע לי אביטל  
 מנכ"ל - פלג ניאגו  

 יועמ"ש - עו"ד אולגה גונן
   
 מהנדס המועצה  -ולדימיר פיצ'קר    
 מבקרת המועצה - נירית שרייבר  
 מנכ"ל חכ"ל - דרור קרוואני  
 מנהל אגף חוגים ספורט ופנאי - יוסי טוביאנה  
 מנהל אגף חינוך -  אמיר ברזילי  

 מנהל אגף יישובים        -איתי זיידנברג                                    
 

 עיתון המועצה - נועה זמסקי  
 תקציבאית המועצה - לירון דולב  
 להב - יוסי כהן  
 להב -  לימור  
 שובל -  גונן  
 דביר  -נועה לוין ריצ'קר  
 נציגי נבטים  
 תדהר - יעקב שמשון  

 
 



 

 

 
 2020ותקציב  2019תקציב סופי  :1סעיף 

 

 2019עדכון סופי של תקציב 

 תקציב הקרן כולו מתבטא כתמונת ראי של תקציב המועצה

 

 חסיה:

אני מסתכלת על השנה ועל הביטוי שלהם בתקציב. חסר לי משהו באמצע. בין כמה מילים שאמרנו על 

ם במהלך השנה לפני אגף היישובים, חסר לי באמצע שנראה את התוכניות החדשות שמתכנני

 שמאשרים סופית את התקציב.

 בהתחלה מביאים את הרעיון ואחר כך זה מופיע בספר התקציב אין מתי לראות איך ומה מתוכנן.

באופן כללי שמתחילים דברים חדשים חסר לי שלב בתהליך בין אישור עקרוני של המליאה לבין 

 אישור ביצוע סופי.

 

 ,820,77245   12/2019סך תקציב מעודכן 

 45,982,786          2020סך תקציב מקורי 

 

 אין מתנגדים –מאשרת פה אחד  אסיפהה

 

 אישור פלג ניאגו מנכ"ל המועצה כדירקטור בקרן בני שמעון: 2סעיף 

 אין מתנגדים –פה אחד  האסיפה מאשרת

 

 
 

 המליאה נסגרת

 רשמה: אולגה גונן

 

 ה,בברכ

 ניר זמיר

 ראש המועצה


