פרוטוקול מליאה מספר  20מתאריך 19.03.2020
משתתפים :אייל בלום ,דוד מזרחי ,אוסי וינטר ,אודי בר ,ארבל בן -נובל ,רבקי אופיר ,שגיא קליין .
חסר :יואב מויאל.
נוכחים :עינב דורי ,עו"ד רועי פטריק ,נעמי בקר.
רשמה :עינב דורי.
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס'  19מתאריך .10.02.2020
 .2סקירה ודיון על משבר הקורונה.
 .3אישור דחיית תשלום ארנונה לעסקים ,בהתאם להוראות מ .הפנים.
 .4תשלום תמיכות לעמותות לשנת .2020
 .5אישור תב"רים
 .6אישור מורשי חתימה מטעם המועצה לפעילות בקווי תקשורת בבנק אוצר החייל
 .7אישור נטילת הלוואה על ידי חברה לפיתוח ובנין בערבה בע"מ  -מוזמנת נעמי בקר.
 .8פתיחת חשבון בנק לכספי פיתוח.
 .9אישור המלצת ועדת הנחות בארנונה לשנת .2020
 .10אישור הצעת תקציב וועדים מקומיים ותעריפי ארנות ועד מקומי.
 .11אישור יציאה ללימודים.
 .12שונות
דיון והחלטות :
 .1הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מס'  19מתאריך .10.02.2020
 .2נערך דיון וסקירה על משבר הקורונה .התקבלה החלטה כי בעת סגר יהיה ניתן לקבל באופן חריג החלטות של מליאת המועצה
לאחר עריכת סבב טלפוני או החלטה בכתב
 .3הוחלט לאשר דחיית מועד תשלום ארנונה לעסקים מקומיים אשר יפנו בבקשה למועצה עד ליום  01.05.2020בשל "משבר
קורונה" בהתאם לס' (4א) לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה ,תש"ם  .1980-הארנונה
הנדחית תשולם בצירוף הפרשי הצמדה למדד בלבד.
בעד ,4 -נגד . 3 -תצא הודעה לתושבים בדבר ההחלטה.
 .4בשל "משבר הקורונה" לא הציגו כל המבקשים את בקשתם במליאה ,בהמשך הנושא יובא לדיון מחודש והעמותות יוזמנו
להציג את בקשתם .בשלב זה ,בהתאם לקריטריונים שאושרו ולתקציב שאושר ,הוחלט לאשר מתן תמיכה בסך של 200,000
 ₪לעמותת בין השיטין ,זאת בתנאי שהעמותה תציג רשימה של ספקים מקומיים להם ישולם הכסף והם יהיו בעדיפות
מבחינת העמותה.

.5
 .6הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:
הגדלת תב"ר  -798בריכת שחייה בספיר -בסך של  ₪ 30,000,000מענק  ,JNFובסך של  4,680,000מענק מפעל הפייס .סה"כ
הגדלה בסך של .₪ 34,680,000
תב"ר חדש  -837רכישת ציוד רפואה והחייאה לחירום ,מענק משרד הפנים בסך של  , ₪ 38,080השתתפות מרכז קהילה ערבה
בסך  , ₪ 10,608השתתפות מתב"ר  507צרכים רפואיים בסך  . ₪ 10,608סה"כ סכום התב"ר .₪ 59,296
תב"ר חדש  -842הקמת מוקד  – 2014השתתפות משרד הפנים בסך . ₪ 75,000
תב"ר חדש  -836הצללת גן משחקים ספיר ,השתתפות משרד החקלאות בסך  , ₪ 90,000השתתפות הקרן לפיתוח בסך 15,206
.₪
 .7הוחלט לאשר את מורשי החתימה מטעם המועצה – אייל בלום ועינב דורי כמורשים לפעילות בקווי תקשורת
בבנק אוצר החייל.

 .8הוחלט לאשר פה אחד נטילת הלוואה לחברה לפיתוח ובנין בע"מ בסך של  ₪ 3.500.000לצורך פיתוח
תשתיות מגורים (מגרשי נחלות והרחבה) ביישובים .נטילת ההלוואה תובא לאישור משרד הפנים כנדרש.
 .9הוחלט לאשר פה אחד פתיחת חשבון בנק לכספי פיתוח בבנק לאומי בו יופקדו כספי הקרן לעבודות פיתוח.
מורשי החתימה של המועצה הוסמכו לחתום על המסמכים הנדרשים לשם כך.
 .10הוחלט לאשר פה אחד את המלצות ועדת ההנחות בארנונה כפי שמפורט בפרוטוקול הועדה מתאריך 23/02/2020
וכפי שהוצג בפני חברי המליאה (מצ"ב).

 .11הוחלט לאשר פה אחד את הצעות התקציב של הוועדים המקומיים ותעריפי גביית ארנונת הועד המקומי לשנת הכספים
 ,2020כדלקמן :

יישוב

נתונים

2020

עידן

תקציב
תעריף מגורים

1,198,320

חצבה

תעריף חקלאי
תקציב
תעריף מגורים

צופר

תעריף חקלאי
תקציב
תעריף מגורים

פארן

תעריף חקלאי
תקציב
תעריף מגורים

עין יהב

צוקים

16.00
0.00
1,049,686
8.45
0.01
2,428,300
0.00
0.20
1,933,394
11.82
0.00

תעריף חקלאי
תקציב

3,917,380

תעריף מגורים

18.61

תעריף חקלאי
תקציב

0.26
219,600

תעריף מגורים

0.00

תקציב ועד מקומי וגבית ארנונה של הישוב ספיר יובא לאישור בהמשך.
 .12הוחלט פה אחד  :א .לאשר יציאה ללימודים של מנהל מחלקת חינוך אלעזר פויכטנגר .אלעזר יצא ללימודי תעודת הוראה
במכללת תלמה ילין בירושלים בהמשך לדרישה לצורך מינויו לתפקיד מנהל המחלקת החינוך.
ב .לאשר יציאה ללימודי תואר שני לעופרי פז ממחלקת הגזברות ,עופרי ילמד יום בשבוע באוניברסיטת בן גוריון מנהל ומדיניות
ציבורית .יום הלימודים יהיה יום עבודה בתשלום.

___________
ראש המועצה

__________
חבר מליאה

