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  .היימס

 : עינב דורי.רשמה

 

 :סדר היום
 

 .15.11.2020מתאריך  29אישור פרוטוקול מליאה מס'  .1

מוזמנים ערן היימס רט"ג ומיכל  -רט"ג והיחידה הסביבתית –מבצע ניקיון בשטחים הפתוחים במועצה  .2

להשתתפות ורשות הטבע והגנים  מצד שיתוף פעולהבקשה ל איכות הסביבה במועצה.רכזת  - אסיף 

 .₪ 36,000בסכום של 

 מינוי ממלא מקום לראש המועצה. .3

 .במועצה הוספת מנכ"ל המועצה כמורשה חתימה .4

 אישור חובות למחיקה בהתאם לנוהל מחיקת חובות של משרד הפנים. –מחיקת חובות  .5

 .15.11.2020וועדת הנחות מתאריך אישור פרוטוקול  .6

ב פרויקט "מן המדבר אל החקלאות והמחקר"  חלקות "אמץ שיטה", "גינת הואדי" ובקשה לתקצ .7

 מציגה רבקי אופיר. –ומרחב תצוגה ולמידה במו"פ ערבה 

 .במועצה ומנהלת הרכש אישור עבודה נוספת לפקח המועצה .8

 אישור תב"רים. .9

 שונות. .10

 
 

 דיון והחלטות : 
 

 .15.11.2020מתאריך  29לאשר פה אחד את פרוטוקול מליאה מס'  הוחלט .1

ערן היימס מרט"ג ומיכל אסיף מנהלת היחידה הסביבתית הציגו את הפרויקט של מבצע ניקיון בשטחים הפתוחים  .2

. הוחלט ₪ 36,000במועצה של רט"ג והיחידה הסביבתית. לצורך המבצע נדרשת השתתפות של המועצה בסכום של 

איכות הסביבה פינות מחזור שאושר  884תב"ר  - , מקור תקציבי₪ 35,000חד השתתפות בסכום של לאשר פה א

 . סכום זה יוסב לצורך הפרויקט מתוך התב"ר.במליאה הקודמת

אוסי תעזוב את לאור בחירתה אוסי וינטר כממלאת מקום ראש המועצה. רת המליאה בבחפה אחד  לבחורהוחלט  .3

 . של המועצה ביקורתהוועדת 

 יכמורש ואת אוסי וינטר, ממלאת מקום ראש המועצה, מור זילברשטייןמנכ"ל המועצה הוחלט לאשר פה אחד את  .4

את מורשי החתימה במועצה לחתום על המסמכים הדרושים לשם הוצאה לפועל של  חתימה במועצה ולהסמיך

מור זילברשטיין  או אוסי וינטר או של אייל בלום םחתימתשינוי זה. מורשי החתימה במועצה יהיו מעתה כדלקמן : 



 

יחייבו את  ,חותמת המועצה או על גבי שמה המודפס  בצירוףעינב דורי ,  גזברית המועצה עם חתימתה של יחד

 המועצה לכל דבר וענין . 

הוצגו לחברי המליאה נוהל גביית החובות של המועצה וכן נוהל מחיקת חובות אבודים שפורסם ע"י  .5

שפורסם ע"י  5/2012מבקשת לפעול בהתאם להוראות הקבועות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. המועצה 

משרד הפנים וקובע את התנאים בהם תוכל המועצה למחוק חובות שאין כל סיכוי לגבות אותם. עבור 

כלל החובות המובאים לאישור המליאה לצורך מחיקתם בישיבת מליאה זו, נתקבלה חוות דעת בכתב 

ניתנה סקירה  עצה בגביית החובות כי אין כל סיכוי לגבות את אותם חובות.מעוה"ד העוסקת מטעם המו

. להלן פירוט  ₪ 147,208של  )קרן ורבית( חייבים להם חובות שאינם ניתנים לגביה  בסכום  כולל 10של 

 החובות שאת מחיקתם מתבקשת מליאת המועצה לאשר : 

 

 

 

שם 
 החייב 

סכום החוב 
למחיקה 

קרן+ריבית 
ליום 

06.12.2020 

מכתב 
 מיצוי הליכי גביה מעו"ד 

היעדר 
זכות 
 בנכס

החוב 
בפיגור 

 3מעל 
 שנים

שנות 
 החוב 

שעור קרן 
 החוב

שעור 
ריבית 
 החוב 

-2004 + + העדר סיכויי גבייה    07.06.2020  55,473          ס.פ
2008 21,428.50 34,045 

-2004 + + העדר סיכויי גבייה    07.06.2020  23,254          מ.א.ס
2009 9070 14185 

-2012 + + העדר סיכויי גבייה   07.06.2020  12,928          ל.א.ל
2013 8667.8 4261 

 07.06.2020  11,441          ה.ר.ס
העדר סיכויי גבייה  

קושי באיתור חייב 
 שברח לחול 

+ + 2011-
2014 7103.25 4338 

לפני  שנת  + + העדר סיכויי גבייה  07.06.2020  5,412            מ.מ
2003 1829.5 3,583.00 

-1998 + + העדר סיכויי גבייה  03.12.2020  5,887            א.פ.א
2002 2,537.20 3,351 

-2003 + + העדר סיכויי גבייה  03.12.2020  9,507            פ.ד
2004 3389.7 6119 

-2004 + + סיכויי גביההעדר  01.12.2020  7,241            ת.ב
2007 2584.2 4656.4 

לפני  שנת  + + העדר סיכויי גביה 07.12.2020  6,538            ב.י.ש
2004 2330.3 4207.7 

 6131.5 3395.6 2004 + + העדר סיכויי גביה 07.12.2020  9,527            מ.פ.מ

         147,208        סה"כ 



 

 מחיקת חובות לחייבים כאמור בטבלה לעיל. פה אחד: לאשר הוחלט

 15/11/2020את המלצות ועדת ההנחות בארנונה כפי שמפורט בפרוטוקול הועדה מתאריך  פה אחדלאשר  הוחלט .6

 וכפי שהוצג בפני חברי המליאה )מצ"ב(. 

י" "מן המדבר אל החקלאות והמחקר"  חלקות "אמץ שיטה", "גינת הואד רבקי אופיר הציגה את הפרויקטים .7

איכות  884מתוך תב"ר  ₪ 35,000הוחלט לאשר פה אחד השתתפות בסכום של . ומרחב תצוגה ולמידה במו"פ ערבה

התב"ר בנוסף,  הסביבה פינות מחזור שאושר במליאה הקודמת. סכום זה יוסב לצורך הפרויקט מתוך התב"ר.

 .2021תקציב שוטף מסירוס ועיקור חתולים ל המיועד תקציבהמתוך  ₪ 20,000 סך שליוגדל ב

, שניהם עבודה נוספת לפקח המועצה גדי גוהר ולמנהלת הרכש אילנית אפשטיין פה אחדלאשר  הוחלט .8

על פי  ,בחברה לפיתוח ובניין בערבה מבקשים לבצע עבודה נוספת, שלא בשעות העבודה במועצה,

 .2021האישור תקף לשנת  הנהלים הקבועים על ידי משרד הפנים.

  את התב"רים הבאים:פה אחד  לאשר הוחלט  .9

 400,000 היחידה להתיישבות השתתפות משרד הביטחון –הקמת מוקד חירום ביטחוני  838"ר חדש תב .א

 .₪ 418,000"ר לתב, סה"כ ₪ 18,000, השתתפות משרד החינוך  ₪

 .₪ 4,500מענק משרד החינוך  –צרכים רפואיים  878תב"ר  הגדלת .ב

 .₪ 100,000מענק משרד הפנים  –הב גן משחקים בעין י 806תב"ר  הגדלת .ג

 .₪ 200,000  - בפארן ומדרכות כבישים הסדרת 813"ר תב הגדלת .ד

 12,009, השתתפות מתקציב רגיל ₪ 93,323מענק משרד הפנים  –רפורמה ברישוי עסקים  855"ר חדש תב .ה

 .₪ 105,332"ר לתב. סה"כ ₪

 501,555החטיבה להתיישבות על סך האב עדכון סכום תב"ר מענק  –הקמת מתחם עבודה  799"ר תב .ו

₪. 

 .₪ 17,500מענק הסוכנות היהודית  –כמה שצריך  886  חדש"ר תב .ז

 .₪ 77,686מענק הסוכנות היהודית  –מרכז למידה ישובי  839"ר חדש תב .ח

 .₪ 102,641מענק הסוכנות היהודית  –תכנון מתחם תיכון  840"ר חדש תב .ט

 .₪ 35,000היהודית מענק הסוכנות  –מבט לערבה  887"ר חדש תב .י

 .₪ 415,065מענק החטיבה להתיישבות  – 2020חברה וקליטה  846"ר חדש תב .יא

 .₪ 70,000"ר לתב, סה"כ 2021מתוך תקציב שוטף  ₪ 20,000הגדלה  –איכות הסביבה  – 884"ר תב .יב
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 חבר מליאה                                                              ראש המועצה                                         


