פרוטוקול מליאה מספר  11מתאריך 5.8.2019
משתתפים :אייל בלום ,שגיא קליין ,יואב מויאל ,ארבל בן -נובל ,דוד מזרחי ,רבקי אופיר ,אודי בר.
נוכחים :רויטל טריפלר ,מיכל זיו – חורש ,עו"ד רועי פטריק ,עז עפרוני ,רינה פרץ גל ,אשר לביא ,קובי דרשר ,אורן בר-
לבן ,יובל ברזילי ,צחי דאלי ,אפרת שקלאר ,אלעזר פויכטונגר ,אפרת שחר.
חסרים :אוסי וינטר.
רשמה :מיכל זיו -חורש.
סדר היום:
 .1הצהרת אמונים של חבר מליאה
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס'  10מתאריך .24.06.2019
 .3אישור סגירת תב"רים ללא פעילות ו /או שהביצוע הסתיים .
 .4אישור להארכת תקופה לסעיף "ו .הנחות מיוחדת" בצו ההנחות הארנונה של המועצה לשנת .2019
 .5אישור רבעון ראשון לשנת הכספים .2019
 .6חינוך -סיכום שנת הלימודים בחינוך והערכות לשנה הבאה – מוזמן אלעזר ואפרת וצוות חינוך.
 .7נסיעת ראש המועצה לכנס  J.N.Fארה"ב ומינוי מ"מ בזמן העדרתו.
 .8עדכונים.
דיון והחלטות :
 .1אודי בר נציג המליאה ממושב פארן לאחר שנתקבל אישור שר הפנים למינויו ,הקריא את נוסח השבועה הקבועה
בחוק כדלקמן " :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה" והצהיר "אני
מתחייב ".
 .2הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מס'  10מתאריך .24.6.2019
 .3רויטל טריפלר גזברית המועצה ,פירטה את הבקשה לסגירת התב"רים שבוצעו בשנים קודמות ובמהלכם לאחר
שהתחיל הביצוע התגלו חריגים ו /או חריגות ביחס למקורות המימון ולכתבי הכמויות שיצרו גירעון בפרויקט,
לאור דרישת מבקר הרשות לכסות גירעונות אלו  ,הבקשה לאשר כיסוי יתרות אלו הינה מהקרן לפיתוח.
הוחלט :להעביר מהקרן לפיתוח סך של  ₪ 1,614,886לטובת יתרות התב"רים שהוצגו ברשימה מפורטת במליאה
המצורפת בזאת כנספח.
 .4בפברואר  ,2019אישרה המליאה הנחה מיוחדת למתחם כפר האומנים בצוקים ,לתקופה 01/01/2019-30/06/19
ערב אי יכולתם של מחזיקי הנכסים להשתמש בהם בעקבות עבודות פיתוח שנערכות במתחם.
רויטל טריפלר – מנהלת הארנונה של המועצה ,מבקשת לשנות את צו ההנחות של המועצה ולהאריך את תוקף
הנחה עד  31/12/2019עקב עיכוב בסיום הפרויקט.
הוחלט :לאשר התיקון לצו ההנחות של המועצה הקובע הארכת ההנחה המיוחדת עד לתאריך  .31/12/2019על
מחזיקי הנכסים להגיש בקשה עדכנית להנחה.

 .5רויטל טריפלר ,גזברית המועצה ,הציגה את הדוח הרבעון הראשון לשנת  2019וענתה על שאלות חברי המליאה.
הוחלט :לאשר את הדוח הרבעוני הראשון לשנת ( 2019מצ"ב נספח .)2
 .6אלעזר פויכטונגר מנהל מחלקת חינוך ואפרת שחר רכזת הגיל הרך וסגנית מנהל מח' חינוך סיכמו את שנ"ל
תשע"ט והציגו את התוכנית לשנ"ל תש"פ מצ"ב מצגת.
רבקי אופיר מבקשת שלאחר ש"יחתם" חזון בית הספר היסודי יופץ לכלל התושבים בשולחן המועצה.
 .7אישור נסיעת ראש המועצה לכנס קק"ל ארה"ב בעניין גיוס משאבים לרשות ,בין הייתר לפרויקט אולם הספורט.
נסיעת ראש המועצה לחו"ל בתאריך  08.09.2019אושרה .בהיעדרו של ראש המועצה ,חברת המליאה אוסי וינטר
תשמש מ"מ ראש המועצה.
הוחלט :לאשר נסיעת ראש המועצה אייל בלום לארה"ב ולאשר את מינויה של אוסי וינטר כממלאת מקום ראש
המועצה בהיעדרו.
 .8עדכונים:


רויטל טריפלר גזברית המועצה  ,מנהלת הארנונה  ,מנהלת משאבי האנוש ומנכ"לית המועצה הודיעה על
סיום עבודתה .בימים הקרובים יתפרסם מכרז לתפקיד.



תיירות – מירב עמית ממושב עין יהב נבחרה במכרז פומבי לשמש כמנהלת מחלקת התיירות בחברה
לפיתוח.



רפי גלעדי מסיים את עבודתו כפקח המועצה ב  ,31/08/19יחליף אותו גדי גוהר שנבחר במסגרת מכרז
כ"א.



יעל חביב בקשה לסיים תפקידה כרכזת היחידה הסביבתית ,במכרז ראשון שפורסם לא נמצא מחליף.
בימים הקרובים יצא מכרז שני.



במליאה שתערך ב  2/9/2019יתקיים דיון בנושא בריאות.



בניית הבריכה בספיר צפויה להסתיים בזמן הקרוב כולל הפיתוח .



הסתיימה בניית קמפוס המשתלמים – הסטודנטים החדשים צפויים להתחיל ללמוד בו כבר בשנ"ל
הקרובה.

___________
ראש המועצה

__________
חבר מליאה

