פרוטוקול מליאה מספר  61מתאריך 21.11.17
משתתפים :אייל בלום ,פיטר רבין ,שגיא קליין ,מגי יועץ ,רועי גלילי ,אוסי וינטר ,אבי שדה.
חסר  :יואב מויאל.
נוכחים :אשר אלימלך מנהל תפעול  ,אודי שגב ,יובל ברזילי ,גלעד ליבני ,נעמי בקר ,עלי דבסן מבקר המועצה,
צחי דאלי רו"ח ,עו"ד רועי פטריק ,רויטל טריפלר מנכ"לית המועצה.
רשמה :רויטל טריפלר.

על סדר היום:
.1

אישור פרוטוקול מליאה מס'  60מתאריך .24.10.2017

.2

הצגת תכנית עבודה מחלקת תפעול ואחזקה .

.3

אישור תב"רים.

.4

אישור הקדמת הקצבות מפעל הפיס לשנת  2019-2020לפרויקט מרכז השחיה אזורי

.5

אישור מינוי נציג ציבור בדירקטוריון החבל"פ -.הצגה נעמי בקר מנכ"לית החברה.

.6

עדכון שכר מנכ"ל המועצה בהתאם להוראות אגף הממונה על השכר באוצר.

.7

עדכון שכר מבקר המועצה בהתאם להוראות אגף הממונה על השכר באוצר.

.8

בקשה להתקשרות בפטור ממכרז לפרויקט מרכז הצלה.

.9

בקשה להתקשרות בפטור ממכרז לפרויקט גן ספיר.

.10

אישור הדוח החצי שנתי של המועצה לשנת .2017

.11

עדכון תקציב המועצה לשנת .2017

.12

סקירת ראש המועצה.

דיון והחלטות:
 .1הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה מס'  61מתאריך 24.10.17
 .2אשר אלימלך ,מנהל תפעול ואחזקה הציג את תכנית העבודה והתקציב לשנת  - 2018הוצגה תכנית העבודה לשנת
 2018והתקציב המבוקש לשנת  2018וכמוכן ניתן דיווח לביצוע מול תכנית העבודה לשנת .2017
יערך לפיילוט שטיפת פחים ירוקים במושב עין יהב. נערך דיון בנוגע למפגע הזבובים והיונים בערבה הטיפול ימשיך להיות במסגרת המועצה . -הוצג דוח בנוגע לצריכת ומכירת מים ע"י המועצה .

 .3הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:


הגדלת תב"ר  – 761תכנון באמצעות מועצה אזורית בסך  ₪ 183,000השתתפות בעלים מושב עידן.



הגדלת תב"ר  - 775מגרש ספורט בעידן בסך של  ₪ 173,000מענק פיתוח משרד הפנים .



תב"ר חדש  785תאורה למגרשי ספורט עידן ועין יהב – בסך  ₪ 199,800מענק משרד התרבות
והספורט .

 תב"ר חדש  786מגרש דשא סינטטי בעין יהב בסך  , ₪ 600,000תמיכת משרד התרבות והספורט
 .4פרויקט הקמת מרכז השחייה האזורי הוצג למפעל הפיס ובהמשך לאישור הקצאת תמיכות מפעל הפיס למועצה לשנים
 2016-2018בסך  1.6מיליון  , ₪הוצע להקדים את תמיכות  2019-2020להשלמת מקורות המימון לפרויקט בסך  1מיליון
.₪
הוחלט :המליאה החליטה פה אחד לאשר את הקדמת כספי התמיכה של מפעל הפיס לשנים  2019-2020לפרויקט מרכז
השחייה.
 .5בהתאם לדרישות החוק על אחד מחברי דירקטוריון החברה (נציג ציבור) לסיים את כהונתו מאחר והשלים את מכסת
השנים המותרת .החברה לפיתוח מבקשת כי המליאה תאשר את עז עפרוני כנציג ציבור בדירקטוריון החברה ,עז עפרוני
מחליף את דרור גדיש ששימש בתפקיד.
הוחלט :המליאה מאשרת פה אחד את מינוי עז עפרוני ממושב עין יהב כנציג הציבור בדירקטוריון החברה לפיתוח ולבניין
בערבה בע"מ .המליאה מבקשת להודות לדרור גדיש על כהונתו כדירקטור בחברה.
 .6בהתאם לסעיף  22לתוספת לצו המועצות האזוריות ,המליאה מאשרת פה אחד להתקשר בפטור ממכרז להקמת
פרויקט בניית גן ילדים בישוב ספיר עם חברת י.א .הנדסה בע"מ בהיקף של  ₪ 1,590,807.6בתוספת מע"מ וזאת
בהסתמך על הנימוקים המפורטים במסמך הרצ"ב ולאחר שהמליאה מצאה כי בנסיבות העניין יהיה זה לא יעיל לפרסם
מכרז חדש .
 .7בהתאם לסעיף  22לתוספת לצו המועצות האזוריות ,המליאה מאשרת פה אחד להתקשר בפטור ממכרז להקמת
פרויקט בניית מכרז הצלה בישוב ספיר עם חברת אדיר כהן בבניה בע"מ בהיקף של  ₪ 6,1000,000בתוספת מע"מ וזאת
בהסתמך על הנימוקים המפורטים במסמך הרצ"ב ולאחר שהמליאה מצאה כי בנסיבות העניין יהיה זה לא יעיל לפרסם
מכרז חדש .
 .8המליאה מאשרת פה אחד עדכון שכר מנכ"ל המועצה מיום  1.1.18בהתאם לחוזר אגף הממונה לשכר במשרד האוצר.
 .9המליאה מאשרת פה אחד עדכון שכר מבקר הפנים מיום  1.6.2017בהתאם לחוזר אגף הממונה במשרד האוצר.
 . 10רויטל טריפלר ,גזברית המועצה הציגה את הדוח הכספי החצי שנתי של המועצה לשנת .2017
הוחלט :לאשר את הדוח החצי שנתי לשנת .2017
 .11רויטל טריפלר ,גזברית המועצה הציגה את עדכון התקציב של המועצה לשנת .2017
הוחלט :לאשר את עדכון התקציב לשנת  .2017תקציב המועצה לשנת  2017יעמוד על סך של ₪ 45,583,846
הוחלט כי על הוועדים המקומיים להגיש את התקציב השנתי עד ליום  1באוקטובר בכל שנה.

 .12סקירת ראש המועצה:
א .ראש המועצה ,נתן סקירה על כנס  JNFבפלורידה ,המפגש עם השותפים שלנו J.N.Fמארה"ב היה מוצלח מאוד.
ארה"ב משקיעים מיליוני שקלים בערבה התיכונה ותמשיך לתת גם בעתיד.
ב .ביום חמישי  23/11/2017המועד האחרון להגשת הקולות הקוראים של החט"ל  -שמרכזי המשקים יוודאו שההגשות
נעשות לפי הדרישות.
ג .ועדת איתור למנהל המו"פ תערך ביום . 29.12.2017
ד .פורסם מכרז כ"א למנהל/ת מחלקת חינוך.
ה .בימים אלו נערכת הפרדת גזברות המתנ"ס מגזברות המועצה ,נויה בר נס רו"ח נקלטה למשרת גזברית המתנ"ס.
ו .עדכון בנוגע לבדואים – לפני סוכות הוצאו צווי הוצל"פ למשפחות הבדואים היושבות מול עין חצבה .ברקע הדברים
נמצאת החלטת המליאה להקים שכונה בעיר אובות ,המסדירה את ההתיישבות של המשפחות בערבה התיכונה .נערכה
פגישה עם יאיר מעיין ,מנהל המנהלת להסדרת הבדואים ,אורי מלכה ,מנהל הסיירת הירוקה ואילן ישורון מרמ"י .נכחו
נציגי המשפחות לצורך מציאת פתרון למשפחות .הובהר בצורה חד משמעית ,כי המנהלת נחושה לפעול בהתאם לצווים
שהוצאו ע"י המדינה וכי המדינה אינה רואה בפתרון שקודם על ידי המועצה כאופציה ריאלית להסדרת ההתיישבות .עד
היום הפסידו המשפחות בכל הערכאות המשפטיות אליהן פנו והמנהלת מתכוונת ליישם את פס"ד של ביהמ"ש.
למשפחות הוצע פתרון לעבור ליישוב דריג'את .בכוונת המשפחות למצות את ההליכים המשפטים ולפנות לבג"צ.
נערך דיון בענין.

___________
ראש המועצה

__________
חבר מליאה

