
 

 

 2019.3.6 מתאריך  9 מספר  פרוטוקול מליאה

 .דוד מזרחי, רבקי אופיר, נובל -ארבל בן, יואב מויאל, שגיא קליין, אייל בלום משתתפים:

נעמי בקר, אהוד שגב, גל,  -רינה פרץרועי פטריק, יובל ברזילי, עו"ד חורש,  –מיכל זיו רויטל טריפלר, אודי בר,  נוכחים:

 לבן, יונתן נריסנה. -אורן בר

 אוסי וינטרחסרים: 

 חורש -מיכל זיו רשמה:
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 דיון והחלטות :

  .2019.0429.מתאריך  08את פרוטוקול מס'  פה אחדלאשר  הוחלט .1

 לאשר את התב"רים הבאים:הוחלט  .2

מענק מ.  ₪ 685,265כאשר  ₪ 978,950הקמת שתי מעגלי תנועה במושב פארן, בסך של : 788תב"ר חדש מס' 

 השתתפות מהקרן לפיתוח. ₪ 293,685-התחבורה ו

, בהתאם השתתפות מהקרן לפיתוח ₪ 200,000הסדרת מדרכות במושב פארן, בסך של  : 813תב"ר חדש מס' 

 .  05/12/17מיום  63להחלטת מליאה מס' 

, בהתאם להחלטת מליאה השתתפות מהקרן לפיתוח ₪ 100,000פינוי אסבסט צוקים בסך של  : 814חדש מס'  תב"ר

 .18/03/19מיום  5מס' 

 בסך התעריפים ואת שיעור עדכון  2020הציגה את צו הארנונה לשנת   ,מנהלת הארנונה ,רויטל טריפלר .3

 2019בסכומים שהוטלו בשנת  2020הטיל על הנכסים שבתחום המועצה ארנונה כללית בשנת ל:  הוחלט %2.58

 .2.58% –כשהם מוגדלים בהתאם להוראת משרד הפנים ב 

 פניות הציבור.על כממונה  -חורש  –לאשר פה אחד את מינויה של מיכל זיו  הוחלט .4

 רבקי מבקשת להוציא את המידע בכלי התקשורת הפנימיים לתושבים.

 מנכ"לית החבל"פ  בהשתתפות נעמי בקר תתיירוהתקיים דיון בנושא  12.3.2019בהמשך לבקשת המליאה מתאריך  .5

 .מנהל את מרכז ויידור ויונתן נריסנה

 חדש. העם מנהל  יערך דיון נוסףחודשים  3 -בעוד כו בערבה תבתוך שבוע יצא מכרז למנהל תחום התיירו: הוחלט

 



 

 : עדכונים .6

  ישוביםב פגישות בנושא חינוך ורווחהנערכות  -פגישות בישובים . 

 התקבלה החלטה לחבור לתנועת "השומר החדש". מפעלי הקיץ לנוער יתקיימו במסגרת זו.  – בני המושבים 

 השומר החדש?  דרבקי אופיר: האם יהיה נציג שלנו בווע

 נציגת המועצה. -אייל בלום: איילת ביגר 

 ישובים.פינוי אחת לחודש מה – פסולת גושית 

 במידה ומתעוררת בעיה, מרכזי המשקים מוזמנים לפנות למנכ"לית המועצה.

 חברת חרקירי נותנת שרות למועצה ועושה בדיקות והדברה באופן קבוע. – יתושים וזבובים 

המשרד להגנת הסביבה. בשונה ממה שפורסם על ידם בתקשורת,  רויטל : דיווחה על הבדיקות שנעשו ע"י

 המוקד נמצא בעין חצבה בתחום מועצה אזורית תמר.

 דוד מזרחי : מבקש ישיבה בנושא תשתיות ופירוט עלות הכשרת הנחלות בעידן.

 אייל: הפירוט המלא נימצא אצל כרמל ונעמי, כל מי שרוצה מוזמן לעיין בו.

 ה ועדת מכרזים למשרת מבקר המועצה. אף אחד מהמועמדים לא עמד בתנאי הסף, רויטל עדכנה כי התקיימ

 אנו יוצאים למכרז חדש.

 הבטיחות יבוצע בתחילת חודש יולי , יפקח עליו אבנר ישראל הקצב"ת.פרויקט הסדר  – תמרור ושילוט 

 .כרמל תהייה בקשר עם מרכזי משקים לגבי שיקום כבישים בישובים

 נוספות החלטות : 

  כל פרוטוקול של דירקטוריון המתנ"ס יפורסם לחברי המליאה מיד בסיום.. 1

 יעלה נושא קליטה חקלאית ונושא הבריאות. ות הבאותמליאאחת מהב. 2
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