פרוטוקול מליאה מספר  29מתאריך 15.11.2020
משתתפים :אייל בלום ,אוסי וינטר ,רבקי אופיר ,יואב מויאל ,ארבל בן-נובל ,דוד מזרחי,אודי בר ,שגיא
קלין.
נוכחים :עינב דורי ,עו"ד רועי פטריק ,אייל גמליאל ,רו"ח צחי דלי ,מור זילברשטיין.
רשמה :עינב דורי.
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס'  28מתאריך .26.10.2020
 .2מכירת דירת מועצה למשפחת בן דוד -אישור חוזה שכירות ומכר הדירה.
.3
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אישור לנטילת אשראי לבנית מערכות סולריות על גגות המועצה והחברה לפיתוח ולבנין בערבה בע"מ.
אישור תבחינים לתמיכות המועצה לשנת .2021
אישור היקפי משרות,שכר וחוזי בכירים גזבר הרשות ומנכ"ל הרשות.
אישור תמיכה -פרויקט ניטור שיטים למרכז מו"פ מדבר וים המלח .
אישור תב"רים.
עדכון תקציב המועצה לשנת .2020
אישור הצעת תקציב המועצה לשנת .2021

דיון והחלטות :
 .1הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מליאה מס'  28מתאריך .26.10.2020
 .2בהתאם להנחית משרד הפנים הוצגו לחברי מליאת המועצה מכתבה של גזברית המועצה מיום
 15/11/2020וחוות דעתו המשפטית של היועץ המשפטי למועצה מיום ( 15/11/2020העתק המסמכים
מצורף) .בהמשך להחלטות מליאת המועצה מיום  11/12/2000ומיום  6/6/2005והחלטות הנהלת
המועצה מיום  18/9/2005ומיום  12/6/2006בהם נקבעו ההסדרים להשכרת הדירות לעובדים
נדרשים ,הוחלט לאשר פה אחד ,רטרואקטיבית ,את השכרתו של בית המגורים השייך למועצה
ברחוב עומר  2מס  13ביישוב ספיר לה"ה מורן ודוד בן דוד החל מיום  03/09/2006ועד ליום
 31/07/2021מאחר ודוד בן דוד הינו עובד נדרש של חברת מקורות .כמו כן הוחלט למכור את בית
המגורים לשוכרי הבית בפטור ממכרז כאמור במחיר שנקבע על ידי שמאי המקרקעין ,בתנאי הסכם
המכר שנערך על ידי המועצה ובכפוף לקבלת אישור משרד הפנים ,הכל כפי שהוחלט במליאה מספר
 19מיום .10/02/2020
 .3א .הוחלט לאשר פה אחד נטילת הלוואה למועצה בסך של  ₪ 2,500,000לצורך הקמת מערכות
פוטוולטאיות על נכסי המועצה .נטילת ההלוואה תובא לאישור משרד הפנים כנדרש.

ב .הוחלט לאשר פה אחד נטילת הלוואה על ידי חברה לפיתוח ובנין בערבה בע"מ בסך של 1,300,000
 ₪לצורך הקמת מערכות פוטוולטאיות על נכסי החברה לפיתוח .נטילת ההלוואה תובא לאישור
משרד הפנים כנדרש.
 .4עינב דורי גזברית המועצה הציגה את התבחינים למתן התמיכות במוסדות ציבור לשנת 2021
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים .הוחלט לאשר פה אחד את התבחינים לשנת .2021
 .5הדיון נערך שלא בנוכחות גזברית המועצה עינב דורי וללא נוכחות המועמד לכהן כמנכ"ל המועצה
מור זילברשטיין .הוחלט לאשר פה אחד את היקפי המשרות של גזברית המועצה ומנכ"ל המועצה
כדלקמן:
א .גזברית המועצה -העסקה בחוזה אישי לפי  100%שכר בכירים בהתאם לדירוג הרשות בהנחיות
משרד הפנים ,רטרואקטיבית החל מיום תחילת עבודתה במועצה.
ב .מנכ"ל המועצה יועסק לאחר מינויו בחוזה אישי לפי  85%שכר בכירים בהתאם לדירוג הרשות
בהנחיות משרד הפנים.
 .6הקרן לשטחים פתוחים הקצתה תקציב עבור פרויקט ניטור שיטים בערבה התיכונה .הפרויקט
מתבצע על ידי מו"פ מדבר וים המלח שהיא עמותה נתמכת ע"י המועצה .סכום בסך ₪ 99,138
התקבל במועצה .הוחלט :לאשר הגדלת התמיכה בשנת  2020והעברת סך נוסף של ₪ 99,138
לעמותת מו"פ מדבר וים המלח .המקור התקציבי הינם הכספים שהתקבלו מהקרן לשטחים
פתוחים.
 .7הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

תבר  -872תכנון כיכר במושב צופר – השתתפות משרד התחבורה  ,₪ 56,700השתתפות הקרן
לפיתוח  -₪ 24,300סה"כ לתב"ר .₪ 81,000
תבר  -878צרכים רפואיים –  ₪ 262,000השתתפות מתקציב רגיל .2020
תב"ר  -879רכישת כלי רכב –  ₪ 200,000השתתפות מתקציב רגיל .2020
תב"ר  -880תשתיות לגינון –  ₪ 100,000השתתפות מתקציב רגיל .2020
תב"ר  -537שיקום מערכת ביוב בישובים -הגדלה  ₪ 100,000השתתפות מתקציב רגיל ,2020
 30,000השתתפות מהקרן לפיתוח.
תב"ר  -730סקר נכסים -הגדלה  ₪ 100,000השתתפות מתקציב רגיל .2020
תב"ר  -815כפר אומנים בצוקים -הגדלה  ₪ 200,000השתתפות מתקציב רגיל .2020
תב"ר  -835מבנה רב תכליתי בפארן -הגדלה  ₪ 100,000השתתפות מתקציב רגיל .2020
תב"ר  -881מדרכות ואספלט ביישובים ₪ 210,000 -השתתפות מתקציב רגיל 140,000 ,2020

 ₪השתתפות מהקרן לפיתוח.
י .תב"ר  -863מרכז אופק ללמידה -הגדלה  ₪ 70,000השתתפות מתקציב רגיל .2020
יא .תב"ר  -882תכנון פרוגרמה מאגר עשת ₪ 50,000 -השתתפות הקרן לפיתוח.
יב .תב"ר  -883תחנות הסעה עין יהב –  ₪ 40,000השתתפות מהקרן לפיתוח.
יג .תב"ר  -884איכות הסביבה פינות מחזור ₪ 50,000 -השתתפות מהקרן לפיתוח.
יד .תב"ר  -885השתתפות לתרבות ביישובים ₪ 25,000 -השתתפות מתקציב רגיל .2020

 .8הוחלט לאשר פה אחד את עדכון תקציב המועצה לשנת  2020בסך של .₪ 54,140,823
 .9עינב דורי הציגה את הצעת התקציב לשנת  2021ואת השינויים המרכזיים בתקציב.
הוחלט לאשר פה אחד את תקציב המועצה לשנת  2021בסך כולל של .₪ 51,308,490
.

___________
ראש המועצה

__________
חבר מליאה

