
 

 
 1710.17.מתאריך   95פרוטוקול מליאה מספר  

 

 , מגי יועץ, יואב מויאל, , פיטר רבין.שגיא קלייןאייל בלום,  משתתפים:

 אבי שדה, אוסי וינטר, רועי גלילי חסר :

חמי ברקן, נדב אילון, יעל חביב, דורית ,  יובל ברזיליאשר לביא, אודי שגב , גלעד ליבני, איתן ליפשיץ,  נוכחים:

 , רויטל טריפלר מנכ"לית המועצה.עו"ד רועי פטריקפאיאנס , מור זילברשטיין, נעמי בקר, 

 רויטל טריפלר.רשמה: 

 :על סדר היום

 .11.09.2017מתאריך  58אישור פרוטוקול מליאה מס'  .1

 בנוכחות מנהלת יעל חביב.  –היחידה הסביבתית  2018הצגת תכניות עבודה ודיון תקציב  .2

 בנוכחות מנהל חמי ברקן. –וועדה חקלאית  2018הצגת תכניות עבודה ודיון תקציב  .3

 בנוכחות מנהלת דורית פאיאנס לוביש –מחלקת שירותים חברתיים  2018הצגת תכניות עבודה ודיון תקציב  .4

 בנוכחות נדב אילון קב"ט המועצה. –מחלקת ביטחון  2018בודה ודיון תקציב הצגת תכניות ע .5

 JNFכנס במסגרת  רה"ב אישור נסיעת ראש המועצה לא .6

 .סקירת ראש המועצה .7

 

 דיון והחלטות:  
 

 03.07.17מתאריך  57הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה מס'  .1

 

הוצגה תכנית העבודה  -  2018נת לשאת תכנית העבודה והתקציב  על חביב, מנהלת  היחידה הסביבתית הציגהי .2

 .2017וכמוכן ניתן דיווח לביצוע מול תכנית העבודה לשנת  2018והתקציב המבוקש לשנת  2018לשנת 

  נדרש להסדיר את הרישוי והאכיפה של אתר הפסולת היבשה.-

 לשנתיים. ₪ 230,000גויס תקציב נוסף ל"אמץ שיטה " בסך  -

 המליאה מבקשת תקן כ"א לפקח נוסף.-

 נדרש להכין תכנית טיפול למפגע היונים בערבה. -

 

הוצגה תכנית העבודה לשנת  -  2018חמי ברקן, מנהל  הועדה החקלאית הציג את תכנית העבודה והתקציב לשנת   .3

 . 2017וכמוכן ניתן דיווח לביצוע מול תכנית העבודה לשנת   2018והתקציב המבוקש לשנת  2018

 אגו"ש לחברת שיווק אחת של תמרים. 5שגיא קליין הציע להוביל מהלך של -

 בנוכחות גיל סלוין 2018זימון דיון מליאה בנושא קליטה ומים   -

 .להדרכות פיננסיות לחקלאים  ₪ 30,000להדרכות מקצועיות ו ₪ 50,000להקצות המליאה מבקשת  -

 

 



 

 

 

 

 

 -  2018את תכנית העבודה והתקציב לשנת  ההציגשירותים חברתיים   ת, מנהלפאיאנס -דורית לוביש  .4

וכמוכן ניתן דיווח לביצוע מול תכנית  2018והתקציב המבוקש לשנת  2018הוצגה תכנית העבודה לשנת 

 . 2017לשנת    העבודה

 יצא מכרז לניהול היחידה התפתחותית -

 מ. הרווחה( 25%מימון ) מקור  50%מכרז לעובדת זכאות ומזכירה בהיקף משרה  -

 ) מקור מימון מ. הרווחה( .עו"ס לתכנית להב"ה 50%זקנה ו  לעו"ס  50%בקשה לתקצוב היקף משרה  -

 

הוצגה תכנית  -  2018הציגאת תכנית העבודה והתקציב לשנת קב"ט המועצה ומוס"ח  , נדב אילון  .5

לשנת    לביצוע מול תכנית העבודהוכמוכן ניתן דיווח  2018והתקציב המבוקש לשנת  2018העבודה לשנת 

2017 . 

, יערך םלהעברת ניהול תקציב הביטחון השוטף למועצה בניגוד לניהול יישובי המתקיים עד היו הצעה -

 דיון במסגרת פורום מרכזי משק.

 
 למיפוי נושא תחזוקת המקלטים בערבה.בקשה  -

. בהיעדרו , חבר בחודש נובמבר בארה"ב JNFנסיעת ראש המועצה לכנס  מליאת המועצה מאשרת  את .6

 המליאה פיטר רבין ישמש כממלא מקום לראש המועצה.

 :סקירת ראש המועצה  .7

 "תכנון מפורט למבנים יש עדיפות לתכניות עם היתר + בנושא תשתיותל  קולות קוראים החט :

אנשי  שכ"עבנושא חברה:  לצורך הגשה יש לפנות למירית ממחלקת גיוס משאבים.  -יבילים 

 קהילה , פרסום.

  למשפחות  או צווי פינוי ע"י הוצל"פיהוצרשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, שניתן דיווח 

 בדואיים זאת בעקבות פס"ד בימ"ש עליון.

   יצא מכרז לקליטת מהנדס מועצה.2018מרץ לגמלאות עד מהנדסת המועצה אמורה לפרוש . 

 

 

 

                   

   

                                                                                                                      _____________________ 
 חבר מליאה                  אש המועצה                                                                                                    ר          


