
 

 

 

 17/7/2011פרוטוקול מליאת מועצה מיום 

 9/2011מס' 

 

 ראש המועצה - סיגל מורן   נוכחים:

 נציגת חצרים - בתיה דויטש  

 נציג שומריה - זבולון כלפא  

 נציג דביר -  יאיר לוין  

 נציג להב -  ניר זמיר  

 נציג משמר הנגב -  סיני פסל  

 נציג תאשור -  טל זמיר  

 נציג בית קמה - איתי זידנברג  

 נציג נבטים - נחמיה שחף  

 נציג שובל - טובי שור  

 

 נציג תדהר - איציק אבוטבול  נעדרים:

 נציג גבעות בר - אילן קציר  

 נציג כרמים  - מוטי כוג'סטה  

 

 עו"ד צביקי משתתפים:

 עו"ד דינה  

 עידו רובינשטיין  

 נועה לוין  

 הדרה גורפינקל  

 אודי נתן  

 מנכ"ל עמותת התיירות שקמה בשור -  עמית לבקוב  

 יורם שוחט  

 

  אושרו פה אחד. – 7-8/2011פרוטוקולים  אישור  - 1לסעיף 

 

 דיווחים : - 2לסעיף 

 עדכון לגבי פתיחת הוועדה לתכנון ובניה של בני שמעון. העברת השטחים לאבו באסמה, - 

 דיווח על הבחירות במושב ברוש ועל העימות שהיה בישוב.  - 

 הגב' מרים אלגבלי. מאחלים  –נבחרה מנהלת לבית הספר  –בית הספר בגבעות בר  - 

 הבניה מתקדמת ע"פ הלו"ז.  לה הצלחה בהקמת בית הספר החדש.  

 ע"פ התחייבות משרד התחבורה, יצא מכרז לרמזור בצומת דבירה. ההתחייבות של משרד - 

 הרמזור עובד.  1/9התחבורה שעד   

 

 המליאה למינוי נטע לי כדירקטורית בחכ"ל :  אישור - 3לסעיף 

. המועצה מבקשת למנות (ע"פ חוו"ד משפטית שקיבלנובחכ"ל )מוצע להחליף את עידו כדירקטור 

 עובדת מועצה.בקטגוריה של ברה הכלכלית נטע לי  כדירקטורית בח את

 

 .הצעת החלטה: המליאה מאשרת את מינוי נטע לי כדירקטורית לחברה הכלכלית 

  . אין מתנגדיםבעד,   - 8הצעת החלטה התקבלה:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 הצטרפות המועצה לעמותת התיירות שקמה בשור )אשכול, שדות נגב ושער הנגב(: - 4לסעיף 

 בעבר המועצה קיבלה החלטה שלא להצטרף לעמותה משתי סיבות :  

 בידול המועצה בתפיסת התיירות,  

 ואילת. רצף של ב"ש ים המלחחיבור המועצה ל 

הסיבה לדיון מחודש נובעת מחשיפה רבה לפעילות העמותה במהלך השנה האחרונה, שת"פ מוצלח 

הפקת האירוע של אתגרים. בנוסף, מרחבים החליטו גם הם להצטרף וכך יוצר רצף  -עם העמותה 

 טריטוריאלי של "צפון הנגב".

 תומכת אף היא בהצעה. הנהלת המועצה  

של המועצה העוסק תמיכה בכ"א ההצטרפות לעמותה תאשר העמותה המועצה מבקשת, כי במהלך 

 כחלק מהחיבור לעמותה. בתיירות 

  

 בתיה: האם המועצה נכנסת כשותף שווה ? 

 שותף שווה. -אכן עמית:  

 סיגל: אודי יתמקד בליווי התיירנים ותוכנית הפיתוח. 

   צטרפות לעמותה. ניר: בנושא התיירות השיווק הוא כלי מהותי. מקדם בברכה את הה 

 סיגל: מדובר על מועצות שיש לנו איתן מכנים משותפים. מבחינת העלות מדובר על תקציב של  

 בשנה . ₪  100,000 

 יעברו מסעיפים קיימים.₪  35,000 -כובנוסף כאשר ההשתתפות היא חצי שנתית  2011בשנת  

 הערכה היא שבסה"ה לא תהיה הגדלה של תקציב התיירות. 

 

סיני: חושב שבתיירות יש צורך לחשוב לטווח רחוק. חושב שיש לבדל את המועצה כמועצה במרכז  

   הארץ ולכן לא תומך בהתחברות.  

 העמותה היא גם מנוף. נמי: הכוח הוא בחיבור,  

זבולון: מבקש ליצור תחנה בעוד שנה וחצי ולבחון האם באמת מינפנו את התיירות, כי בטווח של  

 ים עם סיני.העתיד מסכ 

 סיגל: מבהירה שההחלטה של ההצטרפות לעמותה מחייבת את אישור משרד הפנים. 

 

 ) על פי  12/12ה בעוד שנה וחצי בסביבות הצעת החלטה: הצטרפות לעמותה כולל נקודת בחינ 

  ההצעה של זבולון( מותנה באישור משרד הפנים. 

 

 נגד. 1בעד  8ההחלטה התקבלה : הצעת 

 

 שור ההמלצה לתמיכות :אי - 5לסעיף 

במליאת אוגוסט אושרו התבחינים במליאה. בדצמבר פורסם התקציב. קיבלנו בקשות, נבדקו מגישי  

 הבקשות. הוועדה מעבירה המלצה לחלק על פי הנספח המצורף.  

 עמותה למען הקשיש - 

 שימור יהדות קוצ'ין - 

 מולכו - 

 ידידי סורוקה - 

 מסל"ן  - 

 

 שים אישור הסכומים + העמותות.הודעת החלטה: מבק 

 המליאה תקיים דיון עקרוני על נושא הסכומים שמוקצים לכל העמותות.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

במליאה ואישור שאר התמיכות יובאו לדיון . תמיכה לעמותה למען הקשישהר ושיאהצעת החלטה:  

 הבאה.  

 

  אין מתנגדים– ההצעה התקבלה פה אחד   

 

 מהנדס אתר דודאים: –בהשתתפות נמרוד חלמיש  -חברת "חשמל ירוק:הצעה לרכישת  - 6לסעיף 

ההמלצה של הנהלת דודאים פה אחד היא בעד ההצעה שמונחת בפני המליאה ואשר סיגל:  

 במסגרתה תידרש המועצה להחליט על : 

 רכישת  חברת  חשמל ירוק -

 רכישת חשמל ירוק ע"י המועצה )ולא ע"י החכ"ל( -

  למחיקת החוב ו/או להתאמתו וכו'.  יוחלט בהמשך האם פועלים -

 

 מוצגת מצגת הכוללת הסבר מלא על הנושא. ההצעה שאליה הגענו היא -עידו: משלים את הרקע   

 כאשר החברה "נקיה" מחובות תזרימי + מחיקת החוב של החברה אל מול החברה. ₪ מליון  5 

 יל אמור לעשות עבודהנמרוד: הערכה שלו, הבעיה העיקרית טמונה בהפעלה השוטפת. המפע 

 שתיתן יצור מקסימאלי והדבר לא התבצע.  נראה שזה שיפור שקל לביצוע, התוספת של המהלך  

 יכול להוסיף, קשה להעריך בכמה.  בנוסף יש צורך להאיץ את הקמת הבארות.  

 השילוב של שני הדברים )פשוטים יחסית( יביא לשיפור בתוצאות הפוטנציאל שנמרוד מעריך שזה 

 מהמספרים שמופיעים . 2החלק התחתון ולכן מעריך שמדובר על פי  

  

לרכישת ₪ מליון  5הצעת החלטה: חברת חשמל ירוק תרכש ע"י המועצה בתנאים של  

 החברה בכפוף לאישור משרד הפנים ואישור חברת החשמל. 

 

 אין מתנגדים –ההחלטה התקבלה פה אחד 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשמה:          

 ה גורפינקל הדר        


