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 דיון והחלטות:  
 

 .19.02.18מתאריך   66לאשר את פרוטוקול מליאה מספר : הוחלט .1

 סקירת ראש המועצה: .2

 דברים לזכרו. – גלעד לבני ז"לא.  

 את התביעה כנגד המועצה. בטלאהרון אזולאי ביקש ל -  א.ד.א חשבונאותתביעת ב. 

 בג"צבכעת : ההליך  משפטיים שני הליכים מתנהליםדיווח ע"י עו"ד רועי פטריק:   - בדואייםה משפחות ג. 

וההליך  שעניינו קידום תכנון היישוב במוסדות התכנון )לרבות פתרון קבע למשפחות במסגרת היישוב(

משיך לקדם את התכנון הודיעה כי היא ת.  המדינה כנגד צווי הפינוי שהוציאה המדינה בבימ"ש השלום בב"ש

במסגרת הדיון בבג"צ הודיעה  ובג"צ קבע שעל המדינה לעדכן עד חודש יוני. עיר אובותהיישוב והאישורים של 

ות בהתראה המדינה כי היא מבטלת את צווי הפינוי הנוכחיים ובמידה ותרצה להוציא חדשים, תודיע למשפח

יום  30במידה ויוצאו צווים חדשים על המדינה להודיע כך גם נמסר לבימ"ש השלום ע"י הצדדים. . של חודש

 נגד. כלטעון  אפשרותמראש על כוונתה ואז עומדת לרשות המשפחות  

לאחר דיון בהנהלת  המתנ"ס שהחליטה לאשר את שינוי  השם של העמותה ל: " מרכז – שינוי שם למתנ"ס .3

 לה ערבה", כולל החלפת לוגו , ועל פי דרישת רשם העמותות לאישור ההליך במליאת המועצה קהי

 .לאשר פה אחד החלפת שם העמותה והלוגו הוחלט:



 

כפי ו 28/02/2018לאשר את המלצות ועדת ההנחות בארנונה כפי שמפורט בפרוטוקול הועדה מתאריך  הוחלט .4

 שהוצג בפני חברי המליאה ומצ"ב. 

, שת"פ של  0132-המוקד הוקם ב ו את התנהלות המוקד.הציג בקרונעמי  עירית רווה -  דחופה מוקד רפואה .5

שנים, פעם בשנה נערכת  ביקורת של מ. הבריאות, אמות מידה נקבעו ע"י המשרד  5מ. הבריאות וקופ"ח ל 

כה הכספית של בשאר הזמן יש כונן פרמדיק. התמי  19:00-23:00כגון: רופא במוקד. המוקד פתוח בכל יום  

מ. הבריאות צומצמה ואנו נערכים לכך לדוגמא: צמצום שעות הפעילות.  בימים אלו בדיונים עם פרמדיק 

  מהערבה ומסתמן פתרון להפעלת המוקד.

וענתה על שאלות חברי  2017לשנת  רביעי רויטל טריפלר, מנכ"לית המועצה, הציגה את הדוח הרבעוני ה .6

 המליאה.

 לאשר את הדוח המצ"ב. הוחלט:       

מזה כחצי שנה אין מנהל מחלקת חינוך במועצה והדבר  -מינוי ממלא מקום למנהל מחלקת חינוך של המועצה .7

בהתאם ערוכים  )!( יםמכרז 2המועצה פרסמה בהכנות לשנה"ל הבאה. משמעותית אינו תקין ועשוי לפגוע 

הקלה עם פורסם  שלישימכרז   מועמד אחד. ולמכרזים אלה לא ניגש ולו לדרישות מ. הפנים ו מ. החינוך

המועצה  ללא הצלחה. הוא הסתים לעניין השלמת תעודת הוראה תוך שנתיים מיום המינוי, גם בדרישות

ובהמשך לכך הוציאה פניה ומנהלת המחוז  העלתה את הסוגיה בביקורם האחרון של מנכ"ל משרד החינוך

 ממליצהבענין בו היא למשרד הפנים הוציאה פניה  דרוםלמשרד הפנים ולמנהלת מחוז דרום. מנהלת מחוז 

מועמד שישלים את חובת תעודת ההוראה תוך שנתיים. משרד הפנים מינוי קבלת בקשת המועצה בדבר  על

חשיבות איוש כי תנאי הסף למשרה הם עניינו של משרד החינוך בלבד. מפאת  ולמועצה הודיע למשרד החינוך

כממלא מקום מנהל  ולמינויפויכטונגר לאלעזר  פנתה המועצה בדחיפות, חינוךהתפקיד מנהל מחלקת 

שני ראשון ו, בעל תואר  בעל משק חקלאי ,4מחלקת חינוך. אלעזר תושב מושב פארן, נשוי לבת פארן + 

 , ממלא תפקיד"אדם ואדמה" וסייע בהקמת תכניתבמרכז הטיפולי, ליווה  וותיק מטפל,  בעבודה סוציאלית

כמו כן דומיננטי בהקמת המכינה בפארן. חבר הנהלת עמותת בין השיטין ו, שיטים בתיכון בתכנית מל"א

לאלעזר תארים רלוונטיים  .והוועד המקומי פארן במשך מספר שנים שימש בתפקיד יו"ר הנהלת מושב פארן

ך במועצה, מזה כחצי שנה אין מנהל למחלקת חינוכאמור,  . העונים על צרכי התפקיד ונסיון חינוכי וניהולי

כגון:  ואף "בוערות" סוגיות לא פשוטותן ישנ .לא ניתן להמשיך במצב הזה ביחוד לקראת פתיחת שנ"ל הבאה

. שנה האחרונה הייתה מאוד מאתגרת פים ועודנוסמורים צוות מורים קיים וגיוס של  ף,ריוח"א, מסלול וולדו

ביה"ס והם חייבים "כתובת" ומי שיוביל עימם את המערכת. גם ההורים וועדי ההורים מצפים כי  למנהלי

לאשר את הינה  הבקשהלפיכך,  המועצה תאייש את התפקיד בדחיפות ותמשיך את תהליכי השיתוף שהחלו.

 כממלא מקום מנהל מחלקת חינוך במועצה.   פויכטונגראלעזר מינויו של 

  במועצה. חינוךהכממלא מקום מנהל מחלקת פויכטונגר מינוי אלעזר : הוחלט לאשר הוחלט 

 להשלמת פרויקט הקמת אולם הספורט בספיר.  ₪מיליון  3הלוואה בסך   נטילתלאשר הוחלט  .8

 ארה"ב .  JNF, תמיכת  ₪ 867,250מבנה רב תכליתי בצוקים  , בסך  – 658לאשר הגדלת  תב"ר  הוחלט .9

, ציון )בשלב זה עזב עו"ד רועי פטריק את הדיון(המלצת המועצה להקצאת קרקע נוספת למיזם גמלייה  .10

לציון סויסה  הקיים ואת הפרוגרמה שהכינו.הציגו את הפרויקט   סויסה הבעלים ויעל פטריק המתכננת,

 .  293/02/30דונם בתחומי התב"ע מס'  8,  705חוזה שימוש על חלק ממגרש 



 

היזם מפעיל את הגמלייה בהצלחה רבה ועם אישורים מלאים. ציון מבקש את המלצת המועצה להקצאת 

 דונם. 3ו  4בשטח כולל  705כל מגרש 

 עיקרי הפרויקט אתר לינה בשטח, חניון , קמפינג בשטח.

 

 שרה המלצה ליזם להקצאת הקרקע בפטור ממכרז.יהמועצה א מליאת הוחלט:

להציג אישור הועדה המשותפת להרשאה  היזם, שעד אז על וחציתקפים לשנה אישור המליאה והמלצה זו 

 לתכנון.
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 חבר מליאה                                                                                                                  ראש המועצה  


