פרוטוקול מליאה מספר  3מתאריך 12.3.2019
משתתפים :אייל בלום ,רבקי אופיר ,ארבל בן -נובל ,דוד מזרחי ,אוסי וינטר , ,יואב מויאל.
נוכחים :אודי בר עו"ד רועי פטריק ,רויטל טריפלר ,מיכל זיו – חורש ,קובי דרשר ,עז עפרוני ,יובל ברזילי ,אורן בר  -לבן,
דורית לוביש ,נעמי בקר ,נדב אילון ,אהוד שגב.
חסרים :שגיא קליין
סדר היום:
.1

אישור פרוטוקול מליאה מס'  02מיום .4.3.2019

.2

אישור מינוי חבר דירקטוריון נבחר ציבור לחברה לפיתוח ולבניין בערבה בע"מ ("החברה לפיתוח").

.3

אישור תב"רים.

.4

אישור הרכב ועדות המועצה.

.5

הצגת תכניות עבודה :מחלקת שירותים חברתיים ומרכז טיפולי ,ביטחון והחברה לפיתוח ולבניין
הערבה בע"מ .

.6

עדכונים.

דיון והחלטות:
 .1הוחלט :לאשר פה אחד את פרוטוקול המליאה מספר  2מתאריך .04.03.2019
 .2ראש המועצה הסביר את הרכב דירקטוריון החברה לפיתוח – שני ( )2נבחרי ציבור ,שני ( )2עובדי מועצה
ושני ( )2נציגי ציבור.
הוחלט :לאשר פה אחד את מינויה של חברת המועצה אוסי וינטר כנבחרת ציבור בדירקטוריון החברה
לפיתוח .
 .3הוחלט  :לאשר פה אחד את התב"רים הבאים:
תב"ר חדש  :800מדרכות צופר – בסך  ₪ 335,000מענק משרד הפנים  ₪ 135,000ובהתאם להחלטת
מליאה מס '  63מיום  05/12/17השתתפות מהקרן לפיתוח בסך . ₪ 200,000
תב"ר חדש  :810מבנים יבילים בפארן – בסך  ₪ 1,470,000מענק משרד השיכון .
תב"ר חדש  :811הקמת גדר ביטחון בעין יהב – בסך  ₪ 330,905מענק משרד הביטחון.
תב"ר חדש  :812תכנית אב לביוב – בסך  ₪ 200,000בהתאם להחלטת מליאה מס '  63מיום 05/12/17
השתתפות מהקרן לפיתוח .
הגדלת תב"ר  :700תשתיות ביוב למושב עידן – בסך  ₪ 200,000בהתאם להחלטת מליאה מס '  63מיום
 05/12/17השתתפות מהקרן לפיתוח .
 .4רויטל טריפלר ,מנכ"לית המועצה ,הציגה את הוועדות המקצועיות וועדות החובה בהן מכהנים נבחרי הציבור,
בסיום נבחרו חברי המליאה ,בהתאם להרכב הוועדות כדלקמן:
ועדת ההנהלה :אודי בר (לאחר השלמת מינויו) ,רבקי אופיר.
ועדת איכות הסביבה :ארבל בן  -נובל ,רבקי אופיר ,שגיא קליין ,אוסי וינטר.

ועדה לענייני ביקורת :אוסי וינטר ,יואב מויאל.
ועדת הנחות :יואב מויאל ,דוד מזרחי.
ועדה למאבק בנגע הסמים :ארבל נובל – בו ,אודי בר (לאחר השלמת מינויו) ,יואב מויאל.
ועדת לקליטת עליה :אוסי וינטר ,דוד מזרחי ,שגיא קליין.
ועדת מכרזים :דוד מזרחי ,שגיא קליין.
ועדה חקלאית :אודי בר (לאחר השלמת מינויו) ,שגיא קליין ,דוד מזרחי.
ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור :יואב מויאל.
ועדה למיגור אלימות :ארבל בן – נובל ,רבקי אופיר.
ועדת חינוך :ארבל בן ( .אינה וועדת חובה)
פירוט הרכב הועדות המלא מצורף לפרוטוקול זה.
 .5הצגת תכניות עבודה :מחלקת שירותים חברתיים ומרכז טיפולי ,ביטחון ,חבל"פ.
הצגת תכנית העבודה של המחלקת לשרותים חברתיים והמרכז הטיפולי והיחידה ההתפתחותית ע"י מנהלת
המחלקה דורית פאיאנס  -לוביש (מצורפת המצגת).
רויטל טריפלר גזברית המועצה הציגה את הצעת התקציב לשנת  2019וענתה על שאלות שעלו בדיון.
הצגת תכנית העבודה של מחלקת הביטחון ע"י קב"ט המועצה נדב אילון (מצורפת המצגת).
רויטל טריפלר גזברית המועצה הציגה את הצעת התקציב לשנת  2019וענתה על שאלות שעלו בדיון.
הצגת תכנית העבודה של החברה לפיתוח ולבניין הערבה בע"מ ע"י מנכ"לית החבל"פ  -נעמי בקר (מצורפת המצגת).
תוכנית עבודה  – 2019נעמי בקר – החברה לפיתוח >>
רויטל טריפלר גזברית המועצה הציגה את הצעת התקציב לשנת  2019וענתה על שאלות שעלו בדיון.
 .6ראש המועצה אייל בלום מעדכן:


היה אירוע של סיקור עוין של עיתון הארץ לתכנית הלימודים לתואר שני של הסטודנטים הפועלת במרכז
המשתלמים בשיתוף אוניברסיטת ת"א ,הוצגו נתוני התכנית.



ראש המועצה המליץ לחברי המליאה להציע לערוך דיון בכל נושא שהם מעוניינים להעמיק בו.
ארבל בן  -נובל בקשה לקיים דיון נפרד בנושא התיירות ובנושא הטיסות.

___________

__________

ראש המועצה

חבר מליאה

