
  

  
   4/3/2012סיכום ישיבת מליאת המועצה מיום 

  20122/' מס
  

  ראש המועצה  -  סיגל מורן     :נוכחים
  נציג שומריה  -  זבולון כלפה    
  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג    
  נציג דביר  -   יאיר לוין    
  נציג משמר הנגב  -   סיני פסל    
  נציג להב  -   ניר זמיר    
  נציג תאשור  -    טל זמיר    
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    

  
  נציג נבטים   -  נחמיה שחף    :נעדרים

  נציגת חצרים  -  בתיה דויטש    
  נציג בית קמה  -  איתי זיידנברג    
  נציג שובל  -  טובי שור    
  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    

  
  גזברית המועצה  -  נועה לוין  :משתתפים
  יחידה לפיתוח כלכלי  -  דרור קרואני    
  יועץ משפטי  -    צביקי    
  תקציבאית  -    ע לינט    
  מבקרת המועצה   -    נירית    
  ל דודאים"מנכ  -  עידו רובינשטיין    
  יועצת משפטית  -  אורית הלוי    
  ר"מגע  -    אייל    
  הגביה ' מח  -    אדית    
      

  .  אין מתנגדים– אושר פה אחד 20121/פרוטוקול    :1לסעיף 
  

   :דיווחים    :2לסעיף 
. א אלוף אורנה ברביבאי" לפגישה עם ראש אכבשבוע האחרון זומנו –א "מפגש עם ראש אכ -

המועצה קיבלה תעודת הוקרה והערכה על הישגים מרשימים בשיעורי הגיוס והשירות 
המועצה הינה הרשות המובילה .  בארץ7 - במקום ההמועצה דורגה. 2011המשמעותי בשנת 

 .זור הדרום בפרמטר הזהבא
ושא שבו המדינה מכירה בדודאים וזי בנ פסק דין של בית המשפט המח התקבל–מ דודאים "מע -

  . מ יערער אך כרגע זהו פסק הדין"יש סבירות שהמע. ר בתוך פעילות המועצה"כמלכ
  

  .שהכינה מבקרת הפנים במועצה 2010ח הביקורת לשנת "דואישור המליאה ל    :3לסעיף 
      

  
  . אין מתנגדים–ח מאושר פה אחד "הדו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

  ).ב "מצ(מצגת +  מוצג – 2011וע גביה ח ביצ"דו  :  4לסעיף 
        
  ?האם למשרד הבטחון , מה הכוונה, הנחות ופטורים אחרים: סיני    
  .משרד הבטחון לא מוגדר בהנחה. תושבים שמשלמים מראשלהמדובר על הנחות הסדר : אדית    
  .ח" וכך זה גם מופיע בדו30%תעריף משרד הבטחון אצלנו : סיגל    
  . האתגר לשמור על ההישג לשנה הבאה. במועצה נכון להשנה גביה 97.5%: אייל    
  ?של תשלום הארנונה מדוע לא ניתן להמשיך כרגע במבצע ההסדר : טל    
  . י משרד הפנים ולכן אין אפשרות להמשיך"הסדר היה מוגדר ותחום בזמן וכך אושר ע צביקי    

  ולמי שלא ישנה הערת אזהרה במינהל מקרקעי     ,  עשה זאתנראה שכל מי שיכל להגיע להסדר,                         בנוסף
  .                          ישראל וביום מן הימים כשאר הנכס יועבר או ימכר המועצה תפדה את החוב

  .יש צורך לחדש את דרישת התשלום בכדי שלא תהיה טענה  להתיישנות:                         אייל
 .  

מנהל , אמיר ברזילי אך בזכות עבודתו של חינוך למערכת ה חובות נםישדיין ע: חובות הגיל הרך
  .  ויש לזכור שהשנה עדיין לא נגמרה מאוד והתחום החובות הצטמצמ

  
 ' שטח יב. א של האזור והאזורים המדוברים"תצ+ מוצגת מפה : הצעה לשינוי גבולות עם העיר רהט     :5לסעיף 

הבקשה לאשר תוספת לשטח עד גבול הכביש שם יש . בש עם רהטהוא השטח מתוך ההסכם שכבר גו    
  .בית ספר+ את משפחת אלהוזייל     

  
  אותם. מבחינתנו יש תושבים שיושבים בשטח השיפוט של המועצה שאין להם זכויות וחובות: סיגל     
  . תושבים שסמוכים לערים מקבלים את כל השירותים מהעיר והעיר רהט לא מקבלת אותם כתושבים    

. שיש לצמצם אותו ככל הניתןהוא מצב " שקופים"תושבים ישנם אני סבורה שלהחזיק שטח שבו 
  . התושבים בפזורה הבלתי חוקית צירוף שלהם לעיר רהט תאפשר הסדרתהבנוסף 

  
  בעבר ההתפתחות היתה לצד המזרחי של המפה מהכיוון של המאגר וניסינו להגביל את : סיני    
  .ההתפשטות מהמאגר    

  
  ם ניתןכלדעתואים לא יהיו מוכנים לזוז מהיכן בהנחה שהבד, המאגראני מציעה להחריג את : יגלס    
  . להזיז את הגבול    

  
  מציע לחתוך ולהחריג את המאגר עם הישוב הדרומי תוך אמירה שהדרך להיות בישוב מוסדר : סיני    
  .  מטר צפון מזרח500היא תזוזה של     

  
  .הפיתוח הזוחל לא יפסק ולכן יש צורך באכיפה: מוטי    

  
  . יש אכיפה על מבנים חדשים אבל בכדי שניתן יהיה להעביר צריך שיהיה מקום לעבור: סיגל    

  
  יש שלושה ישובים שצריך לדבר. ההצעה נכונה. מדובר על בקשה מורכבת ולדעתי אסטרטגית: ניר    
  ד הנהגות הישובים לפני שהמליאה מקבלת"קבל את חוולדעתי יש צורך ל. עם הנהגות הישובים    
  . החלטה בנושא    

  
  ? מבקש לדעת מיהו היועץ שמלווה את התהליך : יאיר    

  
  אנחנו פועלים בהתייעצות ובתיאום עם אנשי הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב שהם  : סיגל    

   צורך  רואה שנם עובדי המועצה שמכירים ומתמצאים ואינני י, מעבר לזה. לעניין" המומחים                        "
  ביועץ נוסף                          

  
      

  
  
  



  

          
  

  ל ולכן קשה"אנחנו כבר פעם שלישית בדיון הנ, צריכה להיות אסטרטגיה,  מסכים עם ניר: זבולון    
   את כל התמונה עם רהטיש צורך לראות. מה הדיון שיתקיים,  שנים4לראות לאן זה הולך בעוד     
  .אולי שווה גם להקים צוות מתוך המליאה שיעבוד יחד עם סיגל על הנושא. ונתפשר במקום    

  
  .מחזק את האמירה של ניר ומבקש שיתקיים דיון עם הישובים: סיני    

  
  אנחנו נבחן את הנושא שוב לאור ההערות ונחזיר אותו לדיון במליאה לגיבוש המלצה שעליה  : סיגל    

  .                        נדון עם הישובים 
  

  : אישור החוקים –צו עבירות קנס     :6לסעיף 
  

  הוספת חוק העזר לפינוי פסולת ואישור חוק העזר מכוח חוק. צו עבירות הקנס אושר ברשומות    
  ). הסדרת השמירה(העזר     

  
   פניה מחודשת למשרדלצורך, המליאה מתבקשת לאשר את תעריפי חוק העזר שכבר אושרו בעבר    
  . הפנים    

  
  . אושר פה אחד אין מתנגדים–המליאה מאשרת את התעריפים אישרור מחודש 

  
   :ם"אישור תברי   :7לסעיף 

  
    . ם מאושרים פה אחד אין מתנגדים "התברי    

  
  
  

  :    רשמה                  
    הדרה גורפינקל                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  
  לית המניותאסיפה כללית של בע

  של החברה הכלכלית
   1/2012'          מס          

  
  :דיווח על הנסיעה לגרמניה  .1

 –" גור"טכנולוגית .   ובכלל לנסות ללמוד את הנושא"ומר הרטובח"נסענו לראות פתרונות אפשריים ל: עידו
וגיה מאפשרת הטכנול. היה נסיון קודם ביועץ שלא היה מוצלח, נושמת" גור"כיסוי החומר הרטוב ביריעת 

המטרה היא לעבודה עם המשרד להגנת הסביבה כסוג של . שלא לבנות מבנה סגור בהשקעה כל כך גדולה
  . פיילוט

בכדי להתקדם . המכרז כמעט מוכן. לאומי לשותף להקמת המתקן הגדול בדודאיםמכרז ל  נערכים נואנח: סיגל
   .יא את המכרז ותצרף אליה שותףאישור משרד הפנים על הקמת חברת בת שהיא תוצל אנו נדרשים 

  . ל ומשרד הפנים"פ הכללים והמתווה שיאושר על ידי דירקטוריון החכ"מתבקש האישור להקמת חברת בת ע
  

 . האסיפה מאשרת הקמת חברת בת פה אחד 
 
  .  אין מתנגדים– המינוי מאושר פה אחד – ח של המועצה"מינוי הלל רוזנשטוק במשרד רו .2

  קנים כך שהחברה הכלכלית תהיה מוסמכת לשפות את הדירקטורים מול שיפוי בלתימבקש שינוי הת: דרור
  .יש לה את הסמכות לעשות את זה באופן ענייני וכל אירוע. מוגבל

  . יבחן שוב לקבוע את גובה השיפוי. מבקש שניתן יהיה לשפות עד לתקרה מסויימת ולא באופן מוגבל: יאיר
  

  .צגמבקשת לאשר את התקנון כפי שהוא מו
  

 . מאושר על ידי אסיפת בעלי הענייןהתקנון 
  

  :   אישור דירקטורים לחברה הכלכלית   .3       
  

  : הדירקטורים     
 נטע לי ונועה: שני עובדי מועצה  -
 סיגל ונחמיה שחף: נציג מליאה  -
 דודי רייש, ד כרמית דורון"עו: נציגי ציבור -

  
  הדירקטורים אושרו פה אחד

  
       

  
    

   .    
  :    רשמה                  
  הדרה גורפינקל                   

  
  

        
          

  
      


