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   20174/004/  , מיום7/2016פרוטוקול מליאה מס' 

  
  

 ,אליסף פלמר מרדכי, מוני   , ענן שיאון שוש זילברבוש,,  אלי לופו, מוטי אברג'ל,  יארז ירדנ:  משתתפים

רחל  ,יצה צפריר נ דוד פלמ"ח, צביקה טוכטרמן,  חיים טוגנדהפט,, אודי אורנשטייןדוד בן לולו, ארז לוזון, 

  שאול עשת, דניאל קלר ,ביטון

  
  אילנה שחף. ,שורק לאה :התנצלו 

  
  .,אדווה לוויד ,(יועץ משפטי) אבי להם אמיר אלחייק, , אליעזר בן סעיד, ערן דורון נוכחים :
    
  סדר יום :   

 מורשי חתימה במועצה ובתאגידי המועצה .1
 העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב. –של התאגיד העירוני  2016אישור דו"ח כספי  .2
 העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב. –של התאגיד העירוני  2016אישור דו"ח כספי  .3
אשלים ואישור פתיחת חשבון בנק  פרויקטבדבר טיפול נופי במסגרת ההסכם עדכון אישור  .4

 . לפרויקטייעודי 
   בין המועצה לבין משרד האוצר על הקמת והפעלה של תחנה מטאורולוגית.אישור הסכם  .5

  
  

  דיון והחלטות:
  

 :מורשי חתימה במועצה ובתאגידי המועצה .1

  מתבקשת המליאה לאשר את השינויים הבאים: ערן דורון למועצה ו שלבעקבות בחירת

 קבוצה ב קבוצה א אזורית רמת הנגב מועצה

 גזבר המועצה - אליעזר בן סעיד ראש המועצה - ערן דורון 
סגן ראש  - ארז ירדני 

 ח"אש 75עד  אמיר אלחייק המועצה

    

 קבוצה ב קבוצה א מתנס / חברה פרטית

 דירקטור וגזבר-אליעזר בן סעיד  יו"ר דירקטוריון - ערן דורון 

 ספי מלכיאור ארז ירדני

 צחי רם חיים טוגנהפט

 קבוצה ב קבוצה א חברה כלכלית

 דירקטור וגזבר - אליעזר בן סעיד יו"ר דירקטוריון - ערן דורון 

   ארז ירדני

  עוזי חבשוש 

 קבוצה ב קבוצה א עמותת הספורט

 יו"ר דירקטוריון - ערן דורון 
/ דירקטור/ סגל אליעזר בן סעיד 
 בכיר של הרשות

    

 קבוצה ב קבוצה א העמותה למען התושב

 דירקטוריוןיו"ר  - ערן דורון 
/ דירקטור/ סגל אליעזר בן סעיד 
 בכיר של הרשות
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 קבוצה ב קבוצה א מי רמת נגב בע"מ

 יו"ר הדירקטוריון - ערן דורון 
גזבר וחבר  - אליעזר בן סעיד

 הסגל הבכיר של המועצה
מ"מ  - יעקב מוסקוביץ

   מנכ"ל

נדרש אישור האסיפות הכלליות של התאגידים , שתוקפו מיידי להוציא אישור מורשי החתימה במועצה

מי רמת נגב בע"מ,  העירוניים (העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב, העמותה למען התושב והקהילה,

) "מרכז תרבות נוער וספורט רמת נגב"החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"מ ולחברה לתועלת הציבור 

  מורשי החתימה שינוי בל

  החלטה:

  את השינויים במורשי החתימה במועצה ובתאגידיה. מאשרת פה אחד מליאת המועצה

  

 העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב. –של התאגיד העירוני  2016אישור דו"ח כספי  .2
  הציג את הדו"ח הכספי של העמותה וענה לשאלות. אליעזר בן סעיד

  החלטה:
 .2016את הדו"ח הכספי לשנת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 
 העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב. –של התאגיד העירוני  2016אישור דו"ח כספי  .3

  הציג את הדו"ח הכספי של העמותה וענה לשאלות. אליעזר בן סעיד
  החלטה:

 .2016את הדו"ח הכספי לשנת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 

אשלים ואישור פתיחת חשבון בנק  פרויקטאישור עדכון ההסכם בדבר טיפול נופי במסגרת  .4
 . לפרויקטייעודי 

הסביר את התהליך שעברנו בשנים האחרונות בכל הקשור לטיפול הנופי הקשור עוזי חבשוש 
כולו. רק בימים  הפרויקטלהקמת התחנות הסולריות ליד אשלים כאשר התחנות יממנו את 

ינו צד להסכם זה יחד עם האחרונים הגענו לסיכום מול סגן החשב הכללי במשרד האוצר שה
  מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 30/3/17. סיכום זה מיום B -ו Aזכיינים פלוטים 

  החלטה:
אשלים,  פרויקטאת עדכון ההסדר בדבר טיפול נופי במסגרת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 הפרויקטזה בו ינוהל  לפרויקטמליאת המועצה לפתוח חשבון בנק ייעודי  מאשרת פה אחדכמו כן 
 בבאר שבע. 363סניף  – על פי ההסכם. החשבון יפתח בבנק אוצר החייל

  
 

 אישור הסכם בין המועצה לבין משרד האוצר על הקמת והפעלה של תחנה מטאורולוגית.  .5
הסביר את נושא הקמתה והפעלתה של התחנה המטאורולוגית בתחום חוות עוזי חבשוש 

הרצ"ב בין משרד האוצר לבין המועצה המהווה חלק בלתי נפרד הניסיונות על פי ההסכם 
  מהחלטה זו. תחנה זו אמורה לשרת את תחנות הסולריות המוקמות ליד אשלים.

  החלטה:
ולהסדרת הסוגיה  כפוף לאישור משרד הפניםבאת ההסכם  פה אחד מאשרתמליאת המועצה 

  .הקניינית
  

  
  

  ערן דורון                                                                                       
  ראש המועצה                                                                                     

   אליעזר בן סעידרשם: 


