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 :04/2017אישור פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין  .1

 החומר חולק מראש לחברים.

 :  פה אחד. הצבעה

 

 
 

 

 .05/2017אישור פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין  .2

 החומר חולק מראש לחברים.

 :  פה אחד. הצבעה

 

 
 
 :2017/11אישור פרוטוקול  .3

 החומר חולק מראש לחברים.  

 

 פה אחד. :  הצבעה  

 

 

 :  (פה אחד) לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין החלטה
   4/2017מספר 

 :  (פה אחד) לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין החלטה
   5/2017מספר 

   11/2017:  (פה אחד) לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מספר החלטה
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 : דיווח ראש המועצה .4

 

 

 : סיור במישור רותם 

 בנושא הקמת מועצה תעשייתית.  במישור רותם הועדה הגיאוגרפיתסיירנו עם  

 

 

 : פגישה עם נשיא המדינה

במשרד ראש הממשלה,  התקיימה פגישה אצל נשיא המדינה ולאחר מכן אצל אמיר ברקן, סמנכ"ל  

 בנושא הבולענים. 

 

 

 :  כנס מדעי בינלאומי במכון המחקר ים המלח במצדה

 ברסיטת ת"א  בנושא : חיים בתנאי קיצון יבשיתוף אונ כנס מוצלח ויוקרתי התקיים 

 

 :ראיון רדיו אצל נסים קינן

 התראיינתי בתוכנית הרדיו בנושא  בעניין החלטת הממשלה בנושא הבולענים . 

 

 :מגרשים בנווה זוהר

מגרשים ראשונים לחברת אלמוגים המתכננת לבנות וילות מפוארות בסמוך לקו המים.    34נמסרו   

 מגרשים אלו הינם חלק מפרויקט הרחבת היישוב נווה זוהר.

  

 

 : דיון בוועדה הגיאוגרפית בנושא של הקמת מועצה תעשייתית במישור רותם

ה  לאחר הסיור בתחילת  זה התקיים  דימונה  דיון  עיריית  וראש  ערד  נכחו ראש העיר  בדיון  חודש. 

רותם   במישור  תעשייתית  מועצה  להקמת  התנגדותם  את  הסביבה,  שהביעו  להגנת  המשרד  וכן 

   כולם יחד הביעו התנגדות נחרצת מלבד התאחדות התעשיינים. ריאות,היחידה הסביבתית ומשרד ה 

 אני מקווה שנצליח במאבק זה.טרם התקבלה החלטה בנושא ו

 

 

 : דוברי הרשויות המקומיות

 אירחנו את דוברי הרשויות בעין גדי, דרך מכון מחקר ים המלח במצדה ובמבנה המועצה.

 

 : ערד-טורניר כדורגל תמר

 . 2-1במסגרת שת"פ עם ערד ניצחה בטורניר  ו בכדורגל,- נבחרת תמר כתות ד
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 :החלטת הממשלה בנושא פיצוי בעקבות הבולענים

מיליוני ₪ לישובי עוטף ים המלח, תוצר של עבודה    450להקצות  התקבלה החלטת ממשלה    14/2  -ב

 כעת נותר לתרגם את ההחלטה למעשה שתעבור בתקציב הממשלה.  .למעלה משנתייםשל  מתמשכת  

היתרה  ולכביש עוקף בולענים,  מוקצים  מיליון ₪    170  מיועד מראש עם חלוקה ברורה שמתוכו  הכסף

למעשה זהו פיצוי לישובים בין חמי עין גדי    .תתחלק בין מועצה אזורית תמר ומועצה אזורית מגילות

ן  ועד לחוף מינרל ע"מ לעזור לישובים להתקיים לצד נזקי הבולענים ושיקום חופים כמו חוף חמי עי

 , נאת עין גדי, מטעמי התמרים, הקמת מטע חדש בצד המערבי של צאלים, קידוחי מים ועוד. גדי

 

 

 : יחידת החילוץ עין גדי

 התקיים אימון משולב עם ערב הצדעה ליחידת החילוץ וותיקים וחדשים. 

 

 

 :קרווילות לעין גדי

 הקיבוץ. פגישה בנושא התקיימה במשרד השיכון עם נציגי המועצה ונציגי  

 

 

 : ועדת החינוך והתרבות בכנסת

 למען הטבע בים המלח. מתגייסים התקיים דיון בנושא אמנים  

 

 

 :ביקור פרופ' קלאוס דיטר מהאיחוד האירופי בכנסת

אנרגיה חלופית. נושא שמתקשר להקמת טורבינות רוח   והשתתף בדיון בנושא הפרופ' ביקר בכנסת  

 בהר עמשא.  

  

 

 

 : נבחרת כדורסל תיכון עין גדי 

 ספר.ה הישג מרשים לנבחרת הכדורסל של תיכון עין גדי שהגיעו למקום ראשון במסגרת ליגות בתי   

 

 :תוכנית המתאר לכיכר סדום

תכנית מתאר להרחבת יישובי כיכר סדום. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בבאר שבע אישרה את  

הינה לייצר מסגרת תכנונית כוללת לפיתוח הישובים נאות הכיכר ועין תמר    מטרת תכנית המתאר 

 תוך שילוב החקלאות והתיירות עם החזון להרחבת הישובים.

 

 :לפנינו 

 יתקיים השבוע.   2018פורום צמיחה דמוגרפית הראשון לשנת  

 

 במעמד נשיא המדינה. יום פתוח בערבה  
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 יח"ד שהתחלנו לבנות בכיכר סדום.  10 - נקיים הנחת אבן פינה ל 

 

 חנוכת מבנה גן המשחקים בנאות הכיכר יחד עם נטיעות ט"ו בשבט.  

  

 החינוך יתארח במועצה.   דמנכ"ל משר 

 

 יום עיון במכון מחקר ים המלח בנושא: אתגרי שמירת טבע ומחקר אקולוגי באזור ים המלח.  

 

 . 2018מטה עם מטה מועצה והישוב עין חציבה, הראשון לשנת   

 

 פגישה עם שלמי פוגל (בעלים ויו"ר של קבוצת אמפא/מספנות ישראל) בנושאים:   

 

 וחומרים שונים.     כימיקלים)  הנחת קו צינור לדרום ים המלח להעברת 1

 שאן. ) הקמת מסוף נקודת מכס סחר חופשי לדוגמת גשר עבדאלה בבית 2  

  

 מטה עם מטה מועצה וחל"י.  

 הוא נוסע נסיעה פרטית לברזיל לחתן את הבן שלו.  2018דב מעדכן כי בסוף פברואר   

 

 .אישור תב"רים .5

 החומר חולק מראש לחברים.

 יובל מסילתי נתן דברי הסבר.

 

 :  פה אחד. הצבעה

 

 
 :  (פה אחד) לאשר את התב"רים המפורטים מטה  החלטה
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28.01.201מיום   – 1/2018אישור תברי"ם לישיבת מועצה  

מס'  
 סידורי 

מס 
 תב"ר

שם  פעולה
 התב"ר

אגף 
 אחראי 

מקורות   מחלקה
מימון  

 קיימים 

פירוט 
תקציב 

 נוכחי 

מקורות   סה"כ תקציב נוכחי
מימון  

 נדרשים 

הגדלה  
 (הקטנה)

תקציב לאחר 
 שינוי 

 פרטים 

הגדלת   959 1
 תבר

בטיחות 
בדרכים 
 פרויקט

 תחבורה

הקצבה  הנדסה הנדסה
מתקציב  

 רגיל 

469,743 
 

1,575,642 
יחד עם מקורות  
המימון מקרנות  

הרשות ומשרד  
 התחבורה 

לא נדרשים 
מקורות  

 מימון

 
 

התקציב 
אינו 

 משתנה

2,427,144 
יחד עם  

התקציב  
מקרנות  

הרשות ומשרד  
  התחבורה 

הגדלת התבר בהשתתפות 
התחבורה בהתאם  משרד 

 19.10.17לאישור מיום 
לצורך הסדרת סובה  

לתחבורה ציבורית בהר 
 עמשא

הגדלת   959 1
 תבר

בטיחות 
בדרכים 
 פרויקט

 תחבורה

משרד  הנדסה הנדסה
 התחבורה 

יחד עם הקצבה   450,460
 מתקציב רגיל 

 
משרד 

 התחבורה 

851,502 
  

יחד עם  
הקצבה  

 מתקציב רגיל 
 
  

בהשתתפות הגדלת התבר 
משרד התחבורה בהתאם  

 19.10.17לאישור מיום 
לצורך הסדרת סובה  

לתחבורה ציבורית בהר 
 עמשא

הגדלת   959 1
 תבר

בטיחות 
בדרכים 
 פרויקט

 תחבורה

הכנסה   הנדסה הנדסה
מקרנות  

 הרשות 

יחד עם הקצבה   655,439
 מתקציב רגיל 

 
לא נדרשים 

מקורות  
 מימון

התקציב 
אינו 

 משתנה

יחד עם  
הקצבה  

 מתקציב רגיל 

הגדלת התבר בהשתתפות 
משרד התחבורה בהתאם  

 19.10.17לאישור מיום 
לצורך הסדרת סובה  

לתחבורה ציבורית בהר 
 עמשא

הקטנת   542 2
 תבר

קו מים  
לגיבוי מי 

קולחים  
 בעין בוקק

הכנסה   הנדסה הנדסה
מקרנות  

 הרשות 

הכנסה   721,000 721,000
מקרנות  
 הרשות 

הקטנת התבר עקב סיום   229,239 ) 491,761(
ביצוע קו מים בתחום 

  120,000המט"ש. יתרה ע"ס 
בתב"ר תשמש לצורך חיבור  

 קו למקורות. 
תבר   1075 3

 חדש
ציוד 

בטיחות 
 והצלה 

לא קיים  חופים  תפעול  
תקציב 

 נוכחי 

לא קיים 
תקציב 

 נוכחי 

לא קיים תקציב  
 נוכחי 

משרד 
 הפנים 

רכישת  תבר חדש לצורך  30,000 30,000
ציוד בטיחות והצלה בחופים  

הציבוריים לתת מענה  
 להצלת חיים 
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 :אישור נוהל נסיעות לחו"ל .6

 החומר חולק מראש לחברים.

 נתנה דברי הסבר. שאלתיאל  עו"ד ורד 

של המועצה  כי נוהל הנסיעות לחו"ל    ,מבקר המדינה במועצה, נמצאבמסגרת ביקורת שקיים משרד  

אופן הדיווח על נסיעות לחו"ל, הרכב המשלחות לחו"ל    כן נמתחה ביקורת עלאינו מפורט כדי הצורך.  

וכיו"ב. בעקבות האמור, וכמענה לליקויים שנמצאו, נכתב נוהל חדש בדבר נסיעות של עובדי מועצה  

להבטיח תכנון  על מנת ר מתייחס לכל הנקודות שלא היו מספיק ברורות,  אש    וחברי המליאה לחו"ל

 הליך שקוף, מתוכנן ומסודר של אישור הנסיעה והדיווח עליה. ו מראש של הנסיעות 

התוכנית הכללית    אישור  הראשון זהו שלב השלב  יובל מסילתי מחדד שהנוהל מסדיר שני שלבים,  

ו השנתית   מאחר  התקציב.  אישור  בזמן  לאישורכם  שתאושר  תובא  התוכנית  קרה,  לא  זה  השנה 

במליאה הבאה. זוהי בעצם תוכנית נסיעות שנתית, עקרונית המפרטת את מספר הנסיעות ומטרתן  

עם פירוט מקדמי. השלב השני זהו השלב הפרטני בו אנו מאשרים כל נסיעה, וככל שהנסיעה אינה  

הנסיעה תאושר במסגרת הליך פנימי  השנתית,    הנסיעות  שהוצג בתוכנית מהאומדן    20%חורגת מעל  

ל מעבר  בחריגה  צפי  ויש  ובמידה  המועצה  הנסיעה    20%- של  מליאת  מהאומדן,  לאישור  תעלה 

 המועצה. 

 

 

 מליאת המועצה מתבקשת לאשר את נוהל נסיעות לחו"ל.

 

 

 :  פה אחד. הצבעה

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  (פה אחד) לאשר את נוהל הנסיעות לחו"ל  החלטה
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 :מינוי חברי ועד מנהל לעמותת מכון ים המלח למחקר פיתוח ולימוד .7

 החומר חולק מראש לחברים.

בהתאם ל"נוהל אסדרת עמותה עירונית" של משרד הפנים "בועד המנהל של העמותה יכהנו לא פחות  

משישה ולא יותר מחמישה עשר חברים. מספר נציגי הרשות המקומית בתאגיד שימונו ע"י הרשות  

יתחלק בשלוש כך שהמינוי יכלול את שלוש הקבוצות המנויות בתקנות. חברי הועד המנהל שהם  

הרש  (נציגי  נציגי  העיריות  לתקנות  בהתאם  המקומית  הרשות  מועצת  ידי  על  ימונו  המקומית  ות 

 " (להלן: "תקנות העיריות").  2006 –העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו 

לתקנות העיריות, מועצת העיריה תמנה את נציגיה בגוף המנהל של תאגיד עירוני.    2על פי תקנה  

שליש מהם יהיו מקרב חברי מועצת העיריה, שליש יהיו מקרב  הנציגים בתאגיד העירוני ימונו כך ש

עובדי העיריה ושליש יהיו מקרב הציבור. נציגי העיריה שהם עובדיה ונציגים מקרב הציבור לא ימונו  

 אלא אם כן מועמדותם נבחנה בידי הוועדה לבדיקת מינויים של משרד הפנים.  

 תאגיד, מתוקף תפקידו.   ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של ה

לעיל.   ביחס הנדרש כמפורט  אינה עומדת  והיא  בועד המנהל שבעמותה שבנדון אין כמעט חברים 

לפיכך מתבקשת מליאת המועצה לאשר את המינויים המפורטים להלן, וזאת בכפוף לאישור משרד  

 הפנים את החברים מקרב עובדי המועצה ומקרב הציבור. 

 

 

 :המבוקשיםהמינויים 

 

) הפנים  משרד  לאישור  בכפוף  המבוקשים,  המינויים  לאחר  המנהל  הועד  הרכב  החברים  להלן 

 החדשים מופיעים באותיות מודגשות): 

 

 

 

 ברוב קולות.:  הצבעה

 

 :  דב ליטבינוף, גבי טרק, טובי שור, יוסי אסולין, אשר סויסה, אסף סיגאוי וגבי מלול. בעד

  

 : דודי ברגמן. נמנע

 

 

 

 מקרב הציבור  עובדי מועצה  חברי המועצה 

 עודד קינן  יובל מסילתי  דב ליטבינוף (יו"ר) 

 שירי בן שחר  ענת בוסקילה  עדה שמיר 

 תום גבע חומרי שחף   גבי טרק 
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 : העלאת שכר מבקר פנים .8

 החומר חולק מראש לחברים.

 

 עזב את המליאה לצורך דיון בהעלאת שכרו., פנים, מבקר הרן שלום אורפני  18:05**  

 

 יובל מסילתי נתן דברי הסבר.

פורסמה הנחיה חדשה של משרד האוצר (אגף השכר והסכמי עבודה) בנוגע לשכרם של    24/9/17ביום  

 בעלי תפקידים ברשויות המקומיות, המועסקים בחוזים אישיים.  

 

יעודכן טווח השכר לתפקיד, כך שהשכר ההתחלתי לא יעלה על    1/6/2017על פי הנחיה זו, החל מיום  

הרשות על פי נתוני הלמ"ס), ואילו השכר המקסימאלי לא יעלה  משכר מנכ"ל (בהתאם לגודל    80%

משכר מנכ"ל. מדובר בשיעורים מקסימאליים לתשלום, כאשר לרשות מסור שיקול דעת    90%על  

מקצועי (בשים לב, בין היתר, לביצועי העובד וליכולותיה התקציביות), האם לעדכן את רמת השכר  

לר  אישיים  בחוזים  המועסקים  העובדים  סעיף  של  פי  על  בנוסף,  המקסימאלית.  להנחיה,  5מה  א 

לרשות קיים שיקול דעת, האם לקדם את העובדים הרלוונטיים לרמת השכר החדשה במספר פעימות  

 או בפעימה אחת.  

  

שכרם יעמוד    1/6/2017להנחיה), לפיה החל מיום    3לגבי מבקרי פנים נקבעה הוראה ספציפית (בסעיף  

לגודל הרשות לפי נתוני הלמ"ס לפי הטבלה הרלוונטית, אלא אם    משכר מנכ"ל, בהתאם  90%על  

 הרשות החליטה שלא לעדכן השכר לכלל העובדים שבחוזי בכירים, ובכללם המבקר.  

 

פי    50%(לפי    3משכר בכירים, בדרגת רשות    80%כיום שכר מבקר המועצה עומד על   משרה), על 

 אישור משרד הפנים.  

 

כרם של יתר הבכירים (הנמצאים כבר ברמת השכר המקסימאלית),  על אף שלא נדרש עדכון רמת ש

  50%(לפי    3משכר בכירים, בדרגת רשות    90%מבוקש לאשר עדכון שכר למבקר הפנים לרמה של  

 משרה).  

 

), עדכון  24/9/17לגבי המועד להחלת השכר החדש, מאחר והבקשה לא הוגשה טרם מועד ההנחיה ( 

 אישור הבקשה על ידי מליאת המועצה. השכר יחול על פי ההנחיה ממועד 

 

  

בדרגת רשות  משכר בכירים    90%המליאה מתבקשת לאשר את עדכון שכר מבקר הפנים לרמה של  

 משרה).    50%(לפי   3

 

: לאשר (ברוב קולות) את חברי ועד מנהל לעמותת מכון ים המלח למחקר  החלטה
 מעלה. פיתוח ולימוד עפ"י הפירוט המופיע 
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 :  פה אחד. הצבעה

 

 

 
 

 

 

 

 רן שלום אורפני , מבקר הפנים, חזר למליאה.  18:10**  

 

 

 

 : תרענון הנוהל למתן היתר לעבודה נוספ .9

 החומר חולק מראש לחברים.

המליאה אישרה לפני מספר חודשים נוהל למתן היתר לעבודה נוספת  כי  עו"ד ורד שאלתיאל מעדכנת  

מאחר והוגשו בקשות שלא עולות בקנה    .לעובדים (לא עובדים בכירים ולא עובדים סטטוטוריים)

כוונה לחסום אותם, כל עוד אין התנגשות עם  הואלו דווקא מקרים שאין  הקיים  אחד עם הנוהל  

בעיקר במקרים של עובדים שכן מקבלים    ומאחר והקריטריונים היו נוקשים  ,עבודה במועצהשעות ה

נוספותמספר   המוקדשות    ,שעות  השעות  לבין  הנוספות  השעות  בין  חפיפה  שאין  במקרים  לרבות 

 צמצםלולהקל בחלק מהקריטריונים. כמו כן, התבקשנו    ת הנוהלהתבקשנו לתקן א , לעיסוק הנוסף

 תן מענה מהיר יותר לעובדים. לידיון בבקשות ואת העל מנת לייעל   ,את הרכב הועדה

 

 : להלן הרכב הועדה המוצע

 מנכ"ל ומנהל כספים.  –יובל מסילתי 

 מנהלת משאבי אנוש. – איילה בורבא 

 יועצת משפטית. 

 

 :  פה אחד. הצבעה

 

 
 

 

 

משכר    90%: לאשר (פה אחד) את עדכון שכר מבקר הפנים לרמה של  החלטה
 משרה).    50%(לפי  3בכירים בדרגת רשות  

 

: לאשר (פה אחד) את תיקון הנוהל למתן היתר לעבודה נוספת, כמפורט החלטה
 לעיל ובהתאם לנוסח המתוקן שחולק לחברי המליאה. 
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 :שונות .10

 

 : לצורך אכילת זחלי היתושים גידול דגיגים   10.1
מלול שהחליט    גבי  זחלי  מעדכן  אכילת  לצורך  הדגיגים  גידול  נושא  את  לבדוק  יזום  באופן 

סדום.  היתושים מאחר ולמעלה משנה  אנחנו מרגישים עליה מחודשת של היתושים בכיכר  

למדגה. והגעתי  עם  קשר  לא  מצאתי    יצרתי  מהבריכות  וחלק  מוזנח  לרווחה,  פתוח  מקום 

 ואני מרגיש שאין פיקוח על הנעשה למרות שהוקצה תב"ר לטיפול בבעיה.  פעילות

דב מבקש מיובל מסילתי לבדוק את יישום התב"ר בנושא גידול הדגיגים שאמורים לאכול את  

אינו   הדבר  אם  היתושים.  שתהיה  זחלי  אחרת  דרך  כל  ולחפש  מיידית  לעצור  אפקטיבי 

 אפקטיבית למניעת יתושים בכיכר סדום. 

 

 

 :ועדת ביקורת 10.2

סיגלית  יצא מכתב ע"י     2017מעדכן שלאחר שהתקיימה ועדת ביקורת באוגוסט    דודי ברגמן

ם מהם הם  יראש המועצה ובו שיפוט המטיל דופי בחברי ועדת הביקורת ששנילהממוען    שקד

 חברי מליאת המועצה. 

מבקש לעדכן את הרקע למקרה ומעדכן שהתקיימה ועדת ביקורת וסיגלית    יעקב אקריש

לאחר מכן בוצעו מספר תיקונים   והפרוטוקול אושר.  שקד רשמה פרוטוקול לועדת הביקורת

שלטעמה  ועל כן סיגלית כתבה מכתב לראש המועצה הייתה מחלוקת  יהם שלגבלפרוטוקול 

 המציאות בוועדה.  את ו  ויהתיקונים לא ה 

כן   ועל  הפרוטוקול  על  וחתם  התיקונים  עם  חדש  פרוטוקול  כתב  ברגמן  דודי  מכן  לאחר 

 הפרוטוקול הופץ בשמו. 

הי   דב סיגלית  של  הדופי  שהטלת  את  יתמחדד  שיקף  ולא  תוקן  שהפרוטוקול  ורק  אך  ה 

מטילה דופי באמינות  המציאות בוועדה ולא שיקף את מה שהיא חוותה ורשמה והיא אינה  

 חברי המועצה. 

 

 

 

 

: לא מכובד לדון בכך מאחר וסיגלית לא פה כדי להסביר מה היא חוותה  ורד שאלתיאלעו"ד  

 ומה היא רשמה אז למה להעלות את זה בצורה הזו ? זה לא ראוי.  

 רוצה זכות להגיב.  הואאבל   הכלטוען שלכל עובד יש זכות לכתוב  דודי ברגמן

שהתקבל,  מציין  דב   המכתב  מהם שבעקבות  וביקש  הביקורת  ועדת  לחברי  מכתב  כתב  הוא 

 להגיב. 

אקריש   טענותיהםיעקב  את  סויסה    מסביר  ואשר  ברגמן  דודי  דופי    שלכאורהשל  הוטל 

 באמינות שלהם, והם ציפו שראש המועצה יגבה אותם. 

 ומאפשר לדודי ברגמן את הזכות להגיב. דב מציין שלא כך ראה את הדברים 
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טוענים שקיבלו את העתק המכתב ממבקר המועצה והם ציפו   אשר סויסהו דודי ברגמן

שברגע שמגיע מכתב כזה או אחר לראש המועצה ו/או למזכיר המועצה, יזמנו אותם כחברי  

 מועצה, ויבררו מולם את המקרה. 

מועצה שעושים את עבודתם נאמנה,  ה  ימקבל את ההערה ומחדד שאינו מטיל דופי בחבר דב  

ד לא התכוון לפגוע בכם, לא סיגלית ככותבת המכתב ולא אני כראש  דבות ובאהבה ואף אחבהתנ

את   רשמה  היא  לטענתה  הפרוטוקול.  תיקון  את  לחדד  מנת  על  אלי  נכתב  המכתב  המועצה. 

הפרוטוקול הישיבה ולאחר מכן היא נתבקשה לכתוב פרוטוקול שתוקן ע"י המבקר המועצה,  

 רת.דברים שלא שיקפו את מציאות הישיבה של ועדת הביקו

מציין שהעביר  את המכתב לחברי ועדת הביקורת על מנת לקבל את תגובתם ויחד עם זאת   דב

מקבל את ההערה שלהם שהיה צריך לזמן אותם כחברי מועצה ולברר את המקרה. על כן סוכם  

סיגלית  ואת    המועצה  ראשביקורת תזמן את  שועדת השאין לדון במקרה במליאת המועצה אלה  

 המכתב ויבררו את המקרה.  , יקראו יחד אתשקד

 

 

 :ביקור של חבר המועצה דודי ברגמן במטמנות אפעה   10.3

ברגמן  במקום.    דודי  לסיור  בורבא,  יצחק  מר  המטמנות,  מנכ"ל  של  להזמנה  שנענה  משתף 

התרשם לטובה ממקום נקי, מסודר בעל מנגנון  מטה קטן והתרשם מהבקיאות של מנכ"ל  

מכובדת    מאודהמטמנות שענה בפתיחות על כל השאלות  שדודי הציג בפניו. זוהי התייחסות  

 לקיים סיור במטמנות ולהתגאות במקום.חברי המליאה  והוא ממליץ לכל לפניות שלו 

תכננים ביקור לכל חברי המליאה.  משיב שהוא מברך על הסיור של דודי במקום ואכן אנו מ  דב 

ההערה היחידה של ראש המועצה כלפי הסיור של דודי ברגמן שהסיור נעשה במקביל לדיוני  

ההשקעה המרובה  התקציב בו הוא היה צריך להיות נוכח כחבר מועצה ולכבד את המאמץ ו

 שהושקעה בדיונים הללו. 

 מקבל את הערת ראש המועצה ומתנצל בפני חברי מליאת המועצה. דודי  

  

 הישיבה ננעלה.

 

 

 

 

 

 _________________________ 

 ראש  המועצה    -דב  ליטבינוף      

 

 

 

 

 

 רשמה: יוליה זוהר    
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