פרוטוקול מליאה מס'  75מתאריך 07.02.2019
משתתפים :אייל בלום ,יואב מויאל ,מגי יועץ ,שגיא קליין ,אוסי וינטרס ,יואב מויאל ,פיטר רבין.
חסרים :אבי שדה ,רועי גלילי.
נוכחים :רויטל טריפלר רו"ח ,אודי שגב ,קובי דרשר ,עז עפרוני ,רינה פרץ גל ,יובל ברזילי ,אורן בר לבן ,אשר לביא ,אורן בר
לבן ,עז עפרוני ,נעמי בקר ,מיכל זיו ,רועי פטריק ,עלי דבסן.
מבקר המועצה ,עלי דבסן ,יובל ברזילי.
רשמה :רויטל טריפלר רו"ח.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס'  73מתאריך  ,08.11.2018אישור פרוטוקול מס'  74מתאריך  08.1.2019ואישור
פרוטוקול מס'  76מתאריך .07.02.2019
 .2אישור המלצת ועדת הביקורת לשנת  -2016דיון בהשתתפות עלי דבסן מבקר המועצה
 .3אישור המלצת ועדת הנחות בארנונה לשנת .2018
 .4אישור הדוח הכספי הרבעוני השלישי לשנת .2018
 .5אישור צו הארנונה לשנת .2019
 .6אישור צו ההנחות בארנונה לשנת .2019
 .7עדכון תקציב המועצה לשנת .2018
 .8אישורי תב"רים.
 .9אישור מינוי נציג המועצה להנהלת עמותת המתנ"ס.
 .10נסיעה של ראש המועצה למזרח הרחוק.
 .11מינוי ממלא מקום ראש המועצה בהיעדרו.
.12אישור הקדמת הקצבות מפעל הפיס לשנים  2019-2021לפרויקט מרכז שחיה אזורי.
 .13שונות
דיון והחלטות:
 .1הוחלט לאשר את הפרוטוקולים .76 ,74 ,73
 .2עלי דבסן  ,מבקר המועצה ,הציג את פרוטוקול ועדת הביקורת לשנת ( 2016מצ"ב) .הוחלט :לאשר
את המלצות הוועדה לענייני ביקורת ,בנושא תיקון הליקויים שצוינו בדו"ח הביקורת המפורט
לשנת  .2016רויטל טריפלר ,מנכ"לית המועצה עדכנה כי עם הצגת הפערים בקשר ל"אישור תושב"
ע"י מבקר המועצה נערכו מידית התאמות הנדרשות  .המליאה מבקשת ממנכ"לית המועצה לפעול
לתיקון הליקויים ולוודא כי אינם חוזרים על עצמם.
 .3הוחלט לאשר את המלצות ועדת ההנחות בארנונה כפי שמפורט בפרוטוקול הועדה מתאריך
 12/11/2018וכפי שהוצג בפני חברי המליאה (מצ"ב).
 .4רויטל טריפלר ,גזברית המועצה ,הציגה את הדוח הרבעוני השלישי לשנת  2018וענתה על שאלות
חברי המליאה .הוחלט :לאשר את הדוח הרבעוני השלישי לשנת ( 2018מצ"ב).
 .5רויטל טריפלר מנהלת הארנונה הציגה את צו הארנונה לשנת  ,2019הצו כולל את הנכסים שבתחום
המועצה וכולל את התעריפים שהוטלו בשנת  2018כשהם מוגדלים בהתאם להוראות משרד הפנים
ב .0.32% -הוחלט  :לאשר את צו הארנונה לשנת  ( 2019מצ"ב)
 .6רויטל טריפלר מנהלת הארנונה הציגה את צו ההנחות לארנונה לשנת  ,2019לצו נוספו שני סעיפים
האחד בתחום הנחות לאזרח הוותיק והשני הנחה מיוחדת חד פעמית למחזיקי נכסים במתחם כפר
האומנים ביישוב צוקים .הוחלט לאשר את צו ההנחות לשנת ( 2019מצ"ב).

 .7רויטל טריפלר ,גזברית המועצה הציגה את עדכון התקציב לשנת הכספים  2018וענתה על השאלות
שעלו בדיון .הוחלט :לאשר את עדכון תקציב המועצה לשנת  , 2018עדכון התקציב עומד על סך של
 ( ₪ 48,405,783מצ"ב).
 .8הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:
הגדלת תב"ר  ,798בריכת שחיה בספיר ,בסך של  ₪ 900,000מענק של קק"ל.
הגדלת תב"ר  6 ,787נחלות בצופר ,בסך של  ₪ 249,600השתתפות מושב צופר.
תב"ר חדש  ,808תכנון מדרכות בעידן סמוך למוס"ח ,בסך של  ₪ 35,000כאשר  ₪ 24,500מענק של
משרד התחבורה ו ₪ 10,500 -השתתפות מתב"ר .720
תב"ר חדש  ,789מרכז צפרות חצבה ,בסך של  ₪ 2,700,000כאשר  ₪ 500,000מענק של משרד
החקלאות ו ₪ 2,200,000 -מענק התמ"ת.
תב"ר חדש  , 809סימון כבישים והתקני בטיחות  ,2018בסך של  ₪ 123,738כאשר  ₪ 86,617מענק
של משרד התחבורה ו ₪ 37,121 -השתתפות מתב"ר .720
 .9בהתאם לדרישות החוק נדרשים שניים מחברי הנהלת המתנ"ס להיות עובדי המועצה .לאור
החלטת הוועדה של משרד הפנים לא לאשר אחד הנציגים שאושרו במליאה  62מיום , 05/12/17
המתנ"ס מבקש כי המליאה תאשר את גב' יעל חביב כנציג המועצה בהנהלת המתנ"ס ,יעל חביב
מחליפה את קובי עגייב ששימש בתפקיד .הוחלט  :לאשר את כהונתה של גב' יעל חביב מטעם
המועצה בהנהלת עמותת המתנ"ס.
 .10הוחלט לאשר את נסיעת ראש המועצה למזרח הרחוק במסגרת קליטת סטודנטים למחלקת .aicat
 .11הוחלט למנות את חברת המליאה אוסי וינטר כממלאת מקום ראש המועצה בהיעדרו.
 .12פרויקט הקמת מרכז השחייה האזורי הוצג למפעל הפיס ובהמשך לאישור הקצאת תמיכות מפעל
הפיס הוצע להקדים את תמיכות  2019-2021להשלמת מקורות המימון לפרויקט בסך  1מיליון .₪
הוחלט :המליאה החליטה פה אחד לאשר את הקדמת כספי התמיכה של מפעל הפיס לשנים 2019-
 2021לפרויקט מרכז השחייה.
 .13רויטל טריפלר ,מנכ"לית המועצה ,עדכנה על פתיחת ההרשמה לקורס נהיגה מונעת וביקשה לעודד
את הפרסום שהועבר לישובים.
עלי דבסאן ,מבקר המועצה ,הודיע על סיום תפקידו במועצה ,המועצה מאחלת לעלי הצלחה בהמשך
הדרך והודתה לו על פועלו במועצה.
אייל בלום ראש המועצה עדכן כי מעתה והלאה כל מליאות המועצה יהיו מוקלטות זאת בהתאם
לדרישות החוק.
ובנוסף יידע את המליאה כי פרויקט כפר האומנים בצוקים מבוצע ע"י חל"י
אייל עדכן את חברי המליאה בנושא מובלעת צופר.
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ראש המועצה

__________
חבר מליאה

