פרוטוקול מליאה מספר  57מתאריך 03.07.17
משתתפים :אייל בלום ,אבי שדה ,שגיא קליין ,מגי יועץ ,יואב מויאל ,אוסי וינטר ,פיטר רבין ,רועי גלילי.
נוכחים :איתן ליפשיץ ,אשר לביא ,עלי דבסן מבקר המועצה ,עו"ד רועי פטריק ,רויטל טריפלר מנכ"לית
המועצה ,אילת ביגר מנהלת מח' חינוך ,אודי שגב ,מירב עמית ,אילה הורוביץ ,אורית שלכט ,סמדר גרייף ,נועה
ריבנבך ,צופית לאזרה ,אורנה מלכה ,נועה טל שיר ,אפרת שחר ,תמי פבר ,אסנת מלול מנהלת הלשכה ,ערן רגב,
אפרת רם ,יותם גינת..
רשמה :רויטל טריפלר.
על סדר היום:
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אישור פרוטוקול מליאה מס'  56מתאריך .27.06.2017
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סקירת ראש המועצה.
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אישור מתווה משרד הפנים "מבצע" גביית חובות עבר מתושבים עבור ארנונה.
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אישורי תב"רים.
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דיון בנושא החלת יום לימודים ארוך בערבה.

דיון בנושא תפקוד מחלקת חינוך.
.6
דיון והחלטות:
 .1הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה מס'  56מתאריך .27.06.17
 .2סקירת ראש המועצה:
א .אושרה בוועדת הרווחה הגדלת חיוב עו"ז לסך של  ₪ 530לחודש לעובד עבור מגורים
במסגרת תקנה של שר הרווחה .זאת לאחר מאבק של שנים .ברצוני להודות לעו"ד רועי
פטריק ,יפתח בן דוד וחמי ברקן שתרמו רבות להכנת החומרים והמו"מ מול משרד
האוצר .
ב .קבלן הנה"ח הקודם של המועצה ,אהרון אזולאי (חברת א.ד .חשבונאות בע"מ) הגיש
תביעה בסך  2מיליון  , ₪בגין פגיעה לכאורה במוניטין עקב סיום שירותיה במועצה.
התביעה מטופלת ע"י עוה"ד מטעם המועצה.
ג .יצא קול קורא של משרד השיכון להצבת מבנים יבילים בישובים  -כל ישוב יגיש בקשה
בנפרד ,על הישוב לשלם  51%מעלות המבנה ,התשתיות בסך של עד  ₪ 40,000ליחידה
יבוצעו ע"ח משרד השיכון .בסופו של דבר המבנים יהיו בבעלות הישובים.
 .3שילוט בישובים -בימים אלו מסיימים את הפיילוט בעין יהב .אני קורא לישובים האחרים

עם הפרויקט הוחלט,

לאשר הנחה מיוחדת בארנונה לשנת  ,2017לצורך גביית חובות עבר מתושבים עבור ארנונה בהתאם לתקנות
ההסדרים במשק המדינה ( הנחה מארנונה) ( תיקון מס'  )3תשע"ז  2017שפורסמו על ידי משרד הפנים לאחרונה.
 .4הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:
תב"ר חדש  - 774הצטיידות היחידה להתפתחות הילד בסך של  ₪147,200מענק הביטוח הלאומי
ובהשתתפות התקציב הרגיל בסך  ₪ 36,800מסעיף .18173750

תב"ר חדש  777תמיכה בחקלאות ישובית בישוב ספיר בסך של  ₪ 197,500מענק משרד החקלאות
ובהשתתפות התקציב הרגיל בסך  ₪ 50,000מסעיף .18151780
תב"ר חדש  780מרכיבי ביטחון בהרחבה עין יהב בסך של  ₪ 675,000מענק משרד השיכון ובסך ₪ 297,000
מענק משרד הביטחון.
הגדלת תב"ר  -644תשתיות לשכונה חדשה בעידן בסך  790,000ש"ח  ,מענק משרד השיכון.
תב"ר  781חדש רכש רכב בטחון צוקים בסך  , ₪ 131,232מענק משרד הביטחון.
 .5יום לימודים ארוך בבית הספר היסודי -דיון בנוכחות ההורים שהגיעו להתייחס למתווה .אייל ואילת הציגו
את המתווה וענו על השאלות .המתווה שהוצע -החזרת הלימודים בימי שישי לביה"ס היסודי .לשאר ימי
השבוע יהיו בדומה לשנה שעברה.
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הוחלט  :לקדם הכנסת יום לימודים ארוך בביה"ס היסודי שיטים החל משנה"ל הקרובה  7בעד 1 ,נגד.
נערך דיון על האספות שנערכו השבוע בחינוך והתפטרותה של אילת ביגר .מליאת המועצה מעריכה את
עבודתה של אילת ומבקשת ממנה לחזור מהתפטרותה ולהמשיך להוביל את החינוך והמתנ"ס בערבה.
הוחלט (פה אחד).:


מליאת המועצה מבקשת מאילת להב ביגר לחזור בה מהחלטתה להתפטר ולהמשיך להוביל את
מערכת החינוך בערבה.



לאור הביקורת הציבורית כפי שפורסמה ונשמעה גם בישיבה זו ,המליאה מחליטה על הקמת
פורום חינוך אזורי " -שולחן חינוך " ותחילת הפעלתו באופן מידי.

___________
ראש המועצה

__________
חבר מליאה

