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מספר ו :ב866-12-

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המ ין מיום 26.11.2012
ב ושא צו האר ו ה לש ת 2013
וכחים:

לא כחו:

סימן טוב ב ימין
אשר צימבליסטה )צימבה(
עידו ליליאן
מירב אביגדור
פרופ' עדי וולפסון
יוסי גולדשטיין
שאול לוי
הדסה אדן

 מ"מ יו"ר המליאה ,מ הל מחוז הדרום – משרד התמ"ת – חבר. ציג מועצת אשכול  -חבר. ציג מפעל תרב"מ – חבר. ציגת מפעל טבע טק – חברה. ציג עיריית באר שבע – חבר. ציג מפעל מכתשים – חבר. ציג מ.א .רמת גב – חבר. -מה דסת מחוז דרום – משרד הבריאות – חברה.

א דריי אוזן

 -ראש המועצה ויו"ר המליאה.

סגל המועצה :אמ ון בן דהן
עמירם דרורי
גלעד אטקס
עו"ד אהוד ערב
חיים אוחיון
יצה חייקין
רון רוזן
צביקה אלוש
.1

.1

 מ כ"ל המועצה. גזבר המועצה. מה דס המועצה. יועץ משפטי למועצה. מ הל יחידת התפעול. מ הלת יחידה סביבתית. מבקר המועצה. -דובר המועצה.

סדר יום:
.1.1

צו האר ו ה לש ת .2013

.1.2

שו ות.

צו האר ו ה לש ת :2013
עמירם דרורי:
מציג את צו האר ו ה לש ת  ,2013הצו הופץ ואין שי ויים למעט גידול של  2.3%עפ"י החוק.
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החלטה:
צו האר ו ה לש ת  2013מאושר פה אחד.
הישיבה עלת.

__________________
מאשר :אמ ון בן דהן
מ כל המועצה.

___________________________
מאשר :סימן טוב בי ימין
מ"מ יו"ר הוועדה וסגן ראש המועצה.

רשמה :הודיה א קי.

העתקים:
מר אבי הלר – הממו ה על המחוז ,משרד הפ ים.
מר גיא סמט – מ הל מחוז הדרום ,המשרד להג"ס.
משתתפים.
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