פרוטוקול מליאה מספר  13מתאריך 4.11.2019
משתתפים :אייל בלום ,ארבל בן -נובל ,דוד מזרחי ,רבקי אופיר ,אוסי וינטר ,יואב מויאל ,שגיא קליין.
נוכחים :רויטל טריפלר ,עינב דורי ,מיכל זיו – חורש ,עו"ד רועי פטריק ,נעמי בקר ,רינה פרץ גל ,אורן בר-לבן ,אפרת
שקלאר ,יואב ברנס ,יעל קרנדל ,אייל גמליאל – מבקר המועצה ,דורית לוביש ,עירית שחר ,איילת ביגר.
חסרים :אודי בר
רשמה :מיכל זיו -חורש.
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס'  12מתאריך .23.09.2019
 .2אישור מינוי מור זילברשטיין למ"מ ראש המועצה כחבר מליאת רשות ניקוז ערבה.
 .3מינוי מור זילברשטיין ,כממלא מקום רכז איכות הסביבה.
 .4מינוי עינב דורי כגזברית – מנכ"לית המועצה בחוזה אישי.
 .5קביעת מורשי חתימה למועצה -הוספה של עינב דורי כמורשית חתימה במועצה .
 .6מינוי עינב דורי כנציגת המועצה בדירקטוריון החברה לפיתוח ובנין בערבה בע"מ.
 .7מינוי עינב דורי כמנהלת הארנונה במועצה.
 .8אישור הרכב ועדות המועצה -החלפת רויטל טריפלר בעינב דורי.
 .9אישור המלצת ועדת הנחות לשנת .2019
 .10אישורי תב"רים
 .11אישור הדו"ח הכספי לרבעון שני לשנת הכספים לשנת .2019
 .12מינוי גדי גוהר כמפקח המועצה לאכיפת חוקי העזר בענין שמירת סדר וניקיון ופינוי פסולת.
 .13הצגת תוכנית עבודה בריאות וגיל שלישי ומתנ"ס.
 .14עדכונים.

דיון והחלטות :
 .1הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מס'  12מתאריך .23.9.2019
 .2הוחלט לאשר פה אחד את מינוי מור זילברשטיין למ"מ ראש המועצה כחבר מליאת רשות ניקוז ערבה.
 .3הוחלט לאשר פה אחד את מינוי מור זילברשטיין ,כממלא מקום רכז איכות הסביבה.

 .4הוחלט לאשר פה אחד את מינוי עינב דורי כגזברית – מנכ"לית המועצה בחוזה אישי בהתאם לתנאים שנקבעו
בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים להעסקת נושא משרה בכיר  -מנכ"ל ברשות מקומית בסיווג  .1החוזה
האישי כפוף לאישור משרד הפנים.
 .5הוחלט לאשר פה אחד את עינב דורי כמורשית חתימה במועצה ולהסמיך את מורשי החתימה במועצה לחתום על
המסמכים הדרושים לשם הוצאה לפועל של שינוי זה .מורשי החתימה במועצה יהיו מעתה כדלקמן  :חתימתו של
אייל בלום יחד עם חתימתה של עינב דורי או חתימתה של רויטל טריפלר  ,יחד עם חותמת המועצה או על גבי שמה
המודפס יחייבו את המועצה לכל דבר וענין .
 .6הוחלט לאשר פה אחד את מינויה של עינב דורי כנציגת המועצה (עובדת מועצה) בדירקטוריון החברה לפיתוח ובנין
בערבה בע"מ.
 .7הוחלט לאשר פה אחד את מינויה של עינב דורי כמנהלת הארנונה במועצה.
 .8הוחלט לאשר פה אחד את הרכב ועדות המועצה -החלפת רויטל טריפלר בעינב דורי בוועדות כדלקמן  :ועדת
הנהלה  ,ועדת הנחות  ,ועדה לקליטת עליה  ,ועדת מכרזים ,ועדה למיגור אלימות  ,ועדת רכש ובלאי  ,ועדת
תמיכות  ,ועדה להקצאת קרקעות ומבנים  ,ועדת בחינה לכ"א  ,ועדת גיל שלישי  ,ועדת הסעות  ,ועדת בריאות .
ארבל בן – נובל בקשה להצטרף כחברה בוועדת בריאות מטעם המליאה  -הוחלט לאשר פה אחד.
 .9הוחלט לאשר פה אחד את המלצת ועדת הנחות בארנונה לשנת ( 2019מצורף פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות בארנונה
מתאריך .)23.9.2019
 .10הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:
תב"ר חדש מס'  :828תכנון שטחים חלופיים למובלעת צופר ,בסך של  ₪ 400,000מענק משרד החקלאות.
תב"ר חדש מס'  :829שדרוג תאורת לד בחצבה ,בסך של  ₪ 150,000מענק משרד הביטחון.
הגדלת תב"ר מס'  :787סבסוד תשתיות ל  6נחלות בצופר ,בסך של  ,₪ 291,900מענק משרד השיכון .2019
 .11רויטל טריפלר גזברית המועצה הציגה את הדוח הכספי של המועצה לרבעון השני לשנת הכספים  2019וענתה
לשאלות חברי המליאה.
הוחלט לאשר את הדוח הכספי לרבעון השני לשנת ( 2019מצ"ב).
 .12הוחלט לאשר פה אחד את מינוי גדי גוהר כמפקח המועצה בענין אכיפת חוקי העזר של המועצה  :חוק עזר לשמירת
הסדר והניקיון וחוק העזר לפינוי פסולת..
 .13הוצגה תוכנית העבודה ובקשות תקציב לשנת  2020של מרכז קהילה ע"י מנהלת מרכז קהילה  -איילת ביגר.
הוצגה תוכנית העבודה ובקשות תקציב לשנת  2020של מחלקת בריאות וגיל שלישי ע"י מנהלת המחלקה  -עירית
שחר.
התקיים דיון בנושא תשלום קולקטיבי ותעריפי החיוב על פניה חד פעמית למוקד הרפואה.
אייל בלום ביקש מעירית שחר לפנות לוועד ספיר ולהצטרף להסדר הפעלת המוקד אליו מחויבים כלל הישובים.
במקביל הוחלט לייקר משמעותית את עלויות פניה חד פעמית למוקד החל מיום .1/1/2020
רויטל טריפלר גזברית המועצה הציגה את הצעת התקציב למחלקות האמורות לשנת  2020וענתה על שאלות שעלו
בדיון.

 .14עדכונים :


מבקר המועצה החדש – מר אייל גמליאל ,נכח בישיבה והציג עצמו בפני המליאה .מינויו של מבקר
המועצה יובא לאישור המליאה בישיבתה הקרובה.



הפקח רפי גלעדי סיים תפקידו ,מעתה יחליף אותו גדי גוהר.



מירב עמית החלה עבודתה כמנהלת מחלקת התיירות בחברה לפיתוח ותגיע בקרוב להציג את תוכניות מחלקת
תיירות בפני המליאה.



יעל חביב מנהלת איכות הסביבה סיימה השבוע את תפקידה.

