פרוטוקול מליאה מספר  80מתאריך 283803182.
משתתפים :אייל בלום ,שגיא קליין ,אבי שדה ,יואב מויאל ,פיטר רבין,מגי יועץ.
חסרים :רועי גלילי.
נוכחים :עומר קניון ,רן שדה ,רינת רוזנברג ,גלעד ליבני ,רויטל טריפלר ,אהרון אזולאי ,שי זינדרמן ,רועי פטריק ,איתן
ליפשיץ.
רשם :שי זינדרמן.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מספר  70מתאריך .71.70.171.
 .1התפטרות יניב וולנברג ,נציג צוקים מחברות המליאה.
 ..מינוי רויטל טריפלר כמזכיר -גזבר המועצה בחוזה אישי.
 .4קביעת מורשי חתימה למועצה.
 .5מינוי רויטל טריפלר כנציגת המועצה לדירקטוריון החברה לפיתוח.
 .6מינוי רויטל טריפלר כמנהלת הארנונה.
 .0אישור הרכב ועדות המועצה.
 .8מינוי ממונה לנגישות למבני ציבור.
 .9מינוי ממונה למניעת הטרדות מיניות.
 .17מינוי מנהל מטה לבטיחות בדרכים.
 .11אישור דוח הביקורת המפורט לשנת .1711
 .11אישור הדוח הכספי המבוקר לשנת .1711
 .1.אישור הדוח הרבעוני ,רבעון .171. 1
 .14אישורי תב"רים.
 .15אישור חוק עזר לסלילת מדרכות .
 .16שונות.
דיון והחלטות:
 .1הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה מספר  70מתאריך .71.70.171.
 .1יניב וולנברג ,נציג צוקים למליאה ,התפטר מחברותו במליאה ונכון להיום אין לצוקים נציג במליאה.
 ..הוחלט למנות את רויטל טריפלר כמזכיר -גזבר המועצה כאשר העסקה תהיה בחוזה אישי בשכר בכירים
כמקובל ברשות עפ"י חוזר מנכ"ל.
 .4הוחלט לאשר את רויטל טריפלר ואייל בלום כמורשי חתימה בשם המועצה.

 .5הוחלט למנות את רויטל טריפלר כנציגת המועצה לדירקטוריון החברה לפיתוח במקום שי זינדרמן ובנוסף
לעירית שחר.
 .6הוחלט למנות את רויטל טריפלר כמנהלת הארנונה של המועצה.
 .0הוחלט לאשר את הרכב ועדות המועצה כמוצג בנייר המצ"ב כאשר חברי המליאה ביקשו לעבות את שולחן
חינוך בנציגי ועדי הורים ועוד.
 .8הוחלט למנות את גדי גוהר ממחלקת בינוי כממונה נגישות של המועצה.
 .9הוחלט למנות את רינת רוזנברג כממונה למניעת הטרדות מיניות במועצה ובחברה לפיתוח.
 .17הוחלט למנות את נועם כרמלי ,קב"ט המועצה ,כראש מטה לבטיחות בדרכים של המועצה.
 .11המועצה קיבלה הסבר מוועדת ביקורת לגבי דוח הביקורת של המבקר מטעם משרד הפנים לשנת .1711
בתום הדיון ,מליאת המועצה מבקשת לתקן את כל הליקויים שהתגלו בדוח כמו כן ,הוחלט לאשר את דוח
הביקורת.
 .11המועצה קיבלה הסברים מגזבר המועצה על עיקרי הדוח הכספי המבוקר לשנת  1711בתום הדיון הוחלט
לאשר את הדוח הכספי לשנת .1711
 .1.המועצה קיבלה הסברים מגזבר המועצה על עיקרי הדוח הרבעוני הראשון ( )1-.31.לשנת  171.ובתום הדיון
הוחלט לאשר את הדוח הכספי הראשון לשנת .171.
 .14הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:


תב"ר חדש " 078הדרכה והכשרת עובדים" בסך  ₪ 177,777מענק מ .הפנים.



הגדלת תב"ר " 074הקמת מרכז מוזיקה" בסך  ₪ 49.,111מענק מפעל הפיס.



הגדלת תב"ר " 07.שיפוץ מגרש רב -תכליתי בספיר" בסך  ₪ ..6,.09כאשר  ₪ 115,77מענק טוטו
ווינר ו ₪ 111,.09 -מהקרן לעבודות פיתוח.



הגדלת תב"ר " 66.הסדרי בטיחות ביישובים" ב ₪ 1.5,965 -כאשר  ₪ 95,105מענק מ.התחבורה ו-
 ₪ 47,097העברה מתב"ר .409



הגדלה של תב"ר " 695שדרוג תאורה בספיר" ב ₪ 11,910 -העברה מהקרן לעבודות פיתוח.



הגדלת תב"ר " 686ביצוע מדרכות בצוקים" ב ₪ 5.8,081 -כאשר  ₪ 8.,777השתתפות מהתקציב

הרגיל ₪ 07,081 ,העברה מהקרן לעבודות פיתוח ו ₪ .85,777 -השתתפות התושבים בצוקים.
 .15הוחלט לאשר את התיקון לחוק עזר סלילת רחובות התשע"ד  171.כולל את תעריפי ההיטל ,כפי שמופיעים
בחוק המתוקן וזאת לאחר אישור חברת ג'יגה לתעריפים.

___________
ראש המועצה

__________
חבר מליאה

