
 

  

                                                                                                                                         
                                                                                   פ"גתש  שבטב יא'

 2023  פברוארב  3                                                                                                                                               
                                                                                                                        

 1.2.2023מיום  45' פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס                               
 

 :נוכחים
 ראש המועצה -   מר רוני מרום

 מ"מ וסגן ראש המועצה -  מר מיכאל אלחזוב
 סגן ראש המועצה -  מר אלמוג ארלאקי

 חבר מליאה -   מר זיו ספקטור
 חבר מליאה  -   מר יוסף דאדון

 חבר מליאה  -   גיורא בן משימר 
 

 חסרים:
 חברת מליאה -   גב' עליזה כהן

 חברת מליאה -   גב' פלורה שושן
 חבר מליאה -   מר אפי צוהר

 
 :משתתפים

 מנכ"ל המועצה -   מר דרור דבש
 גזבר המועצה -   מר אליה וינטר

 מבקר המועצה -   רו"ח דוד שטרק
 יועמ"שית -  עו"ד ליזה פודגייצקי

 
 

 סדר היום: על
 
 .2022אישור סגירת תב"רים לשנת  .1
 
 אישור תב"רים: .2

 מיחשוב והצטיידות המועצה. – 1247תב"ר  

 רכישת טרקטור. – 1728תב"ר  

 פרוייקט הבוסתנים. –שפת מדבר  – 1729תב"ר  

 מצפה רמון. 12מגרש  – 1730תב"ר  

 

 
 :ים נוספיםנושא ראש המועצה מבקש להעלות על סדר היום

 
 ;תכנון מבני ציבור – 1731 . תב"ר1

 ;מלגות סטודנטים תשפ"ג – 1732. תב"ר 2

 ;פינות ישיבה בשפת מדבר  לביצוע קיבוץ סמרלהגדלת הזמנת עבודה אישור ל. 3

 ;לביצוע פינות ישיבה בשפת מדבר בייקטרפינגת הזמנת עבודה להגדלאישור ל. 4

 ;דרור ועירית - ת הזמנת עבודההגדלאישור ל. 5

  והוועדה המקומית כממלאת מקום מהנדסת המועצה ישור מינויה של אדריכלית יעל קרמהא .6
 חודשים. 3למשך     
 



 

  

 מר רוני מרום   -    בעד
 מר מיכאל אלחזוב  
 מר אלמוג ארלאקי  

 מר יוסף דאדון 
 מר זיו ספקטור  
 מר גיורא בן משי  

 6סה"כ בעד                    
 

 836' החלטה מס
 :ים נוספיםנושא להעלות על סדר היום מאשרים

  תכנון מבני ציבור – 1731 . תב"ר1
 מלגות סטודנטים תשפ"ג – 1732. תב"ר 2
 לביצוע פינות ישיבה בשפת מדבר. קיבוץ סמרלהגדלת הזמנת עבודה אישור ל. 3
 לביצוע פינות ישיבה בשפת מדבר בייקטרפינגת הזמנת עבודה להגדלאישור ל. 4
 דרור ועיריתל - ת הזמנת עבודההגדלאישור ל. 5
  והוועדה המקומית כממלאת מקום מהנדסת המועצה אישור מינויה של אדריכלית יעל קרמה .6

 חודשים. 3למשך     
  
  

 .2022אישור סגירת תב"רים לשנת  .1
 

 מר רוני מרום   -    בעד
 מר מיכאל אלחזוב  
 מר אלמוג ארלאקי  

 מר יוסף דאדון 
 מר זיו ספקטור  
 מר גיורא בן משי  

 6סה"כ בעד                    
 

 369' החלטה מס
 .2022סגירת תב"רים לשנת  מאשרים

 
 

 אישורי תב"רים: .2

 
 מיחשוב והצטיידות המועצה – 1247תב"ר 

 ₪ 1,000,000  לפני הגדלה
 ₪  1,122,748 קרן עדפי תבריהגדלה 
---------------------------------- 
 ₪  1,050,000                                      סה"כ

 
 מר רוני מרום   -    בעד

 מר מיכאל אלחזוב  
 מר אלמוג ארלאקי  

 מר יוסף דאדון 
 מר זיו ספקטור  
 מר גיורא בן משי  

 6סה"כ בעד                    
 

 703' החלטה מס
 מיחשוב והצטיידות המועצה. – 1247תב"ר מאשרים 

 



 

  

 כישת טרקטורר – 1728תב"ר 
 ₪ 94,160    ק.ל.פ מכירת רכבים
 ₪  142,180     ק.ל.פ עודפי תברים

--------------------------- 
 ₪  236,340                          סה"כ

 
 מר רוני מרום   -    בעד

 מר מיכאל אלחזוב  
 מר אלמוג ארלאקי  

 מר יוסף דאדון 
 מר זיו ספקטור  
 מר גיורא בן משי  

 6סה"כ בעד                    
 

 371ס' החלטה מ
 רכישת טרקטור. – 1728תב"ר  מאשרים

 
 

 פרוייקט הבוסתנים –שפת מדבר  – 1729תב"ר 

 ₪ 2,500,000  רמ"י
---------------------------------- 
 ₪  2,500,000                                      סה"כ

 
 מר רוני מרום   -    בעד

 מיכאל אלחזובמר   
 מר אלמוג ארלאקי  

 מר יוסף דאדון 
 מר זיו ספקטור  
 מר גיורא בן משי  

 6סה"כ בעד                    
 

  372ס' החלטה מ
 פרוייקט הבוסתנים. –שפת מדבר  – 1729תב"ר  מאשרים

 
 

 מצפה רמון 12מגרש  – 1730תב"ר 

 ₪ 666,140  רמ"י
-------------------------- 
 ₪  666,140                         סה"כ

 
 מר רוני מרום   -    בעד

 מר מיכאל אלחזוב  
 מר אלמוג ארלאקי  

 מר יוסף דאדון 
 מר זיו ספקטור  
 מר גיורא בן משי  

 6סה"כ בעד                    
 

 373ס' החלטה מ
 מצפה רמון. 12מגרש  – 1730תב"ר מאשרים 

 
  



 

  

 
 ור תכנון מבני ציב – 1731 תב"ר

 ₪ 681,000 קל"פ עודפי תברים
--------------------------------- 
 ₪ 681,000                                      סה"כ

 
 מר רוני מרום   -    בעד

 מר מיכאל אלחזוב  
 מר אלמוג ארלאקי  

 מר יוסף דאדון 
 מר זיו ספקטור  
 מר גיורא בן משי  

 6סה"כ בעד                    
 

  374ס' החלטה מ
 תכנון מבני ציבור. – 1731 תב"רמאשרים 

 
 

 מלגות סטודנטים תשפ"ג – 1732תב"ר 
 ₪ 300,000     מפעל הפיס

---------------------------------- 
 ₪  300,000                                         סה"כ

 
 מר רוני מרום   -    בעד

 מר מיכאל אלחזוב  
 ג ארלאקימר אלמו  

 מר יוסף דאדון 
 מר זיו ספקטור  
 מר גיורא בן משי  

 6סה"כ בעד                    
 

 375ס' החלטה מ
 מלגות סטודנטים תשפ"ג. – 1732תב"ר  מאשרים

  
 
 קיבוץ סמר לביצוע פינות ישיבה בשפת מדברלהגדלת הזמנת עבודה אישור ל .3

 הנושא.חל"פ הציגה את הגב' נעמה דהן כתר, מנכ"לית 
של עד לסך  . ניתן לבצע הגדלה526,682וצעה כבר הגדלה בסכום של . ב3,587,105סכום ההזמנה כיום : 

1,266,870  .₪ 

 מר רוני מרום   -    בעד
 מר מיכאל אלחזוב  
 מר אלמוג ארלאקי  

 מר יוסף דאדון 
 מר גיורא בן משי  

 5סה"כ בעד                    
 

   טורזיו ספקמר    -   נמנע
 1 המנעסה"כ                    

 
 



 

  

 
  

 376ס' החלטה מ
 ₪. 1,266,870עד בסך של  קיבוץ סמר לביצוע פינות ישיבה בשפת מדברלהגדלת הזמנת עבודה מאשרים 

 

 לביצוע פינות ישיבה בשפת מדבר בייקטרפינגת הזמנת עבודה להגדלאישור ל .4

 נושא. חל"פ הציגה את ההגב' נעמה דהן כתר, מנכ"לית 
 ₪. 733,130מבקשים לבצע הגדלה בסכום של  ₪. 2,876,952 הינו בסך של סכום ההזמנה הקיים

 מר רוני מרום   -    בעד
 מר מיכאל אלחזוב  
 מר אלמוג ארלאקי  

 מר יוסף דאדון 
 מר גיורא בן משי  

 5סה"כ בעד                    
 

   זיו ספקטורמר    -   נמנע
 1 המנעסה"כ                    

 
 377ס' החלטה מ
 ₪.  733,130בסך של  לביצוע פינות ישיבה בשפת מדבר בייקטרפינגת הזמנת עבודה להגדלמאשרים 

 דרור ועיריתל - ת הזמנת עבודההגדלאישור ל . 5

  .חל"פ הציגה את הנושאהגב' נעמה דהן כתר, מנכ"לית 
לבצע הגדלת הזמנת  . מבוקשעבור תכנון₪  2,208,430כיום יש לדרור ועירית הזמנת עבודה בסכום של 

 .12עבור תכנון מגרש ₪  666,140עבודה בסכום של ה
 

 מר רוני מרום   -    בעד
 מר מיכאל אלחזוב  
 מר אלמוג ארלאקי  

 מר יוסף דאדון 
 מר זיו ספקטור  
 מר גיורא בן משי  

 6סה"כ בעד                    
 

 378ס' החלטה מ
  ₪. 666,140, בסך של 12תכנון מגרש  דרור ועיריתל - מנת עבודהת הזהגדלמאשרים 

 

  והוועדה המקומית כממלאת מקום מהנדסת המועצה אישור מינויה של אדריכלית יעל קרמה  .6
 חודשים 3למשך      
 

 מר רוני מרום   -    בעד
 מר מיכאל אלחזוב  
 מר אלמוג ארלאקי  

 מר יוסף דאדון 
 מר זיו ספקטור  
 גיורא בן משי מר  

 6סה"כ בעד                    
 



 

  

 
 937ס' החלטה מ
  והוועדה המקומית כממלאת מקום מהנדסת המועצה מינויה של אדריכלית יעל קרמהמאשרים 

 .חודשים 3למשך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דרור דבש                                                         רוני מרציאנו מרום    
 מנכ"ל המועצה              ראש המועצה        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


