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בית גוברין
*

משתתפים :דר' מטי צרפתי הרכבי ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת ,יואב כהן ,יחיעם יוגב ,אלון ענבר,
איציק קמה ,עופר סלע.

בית ניר

משתתפים נוספים :ורד בן ארי ,יואל ברקאי ,אהוד אברהמי
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
חוות אל
עזי
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
*
רבדים
*
שדה יואב
*

 32הצעה לצוות לנושא בית הבנים
הוצגה ההצעה לחברי הצוות שיציג עד סוף השנה את בחינת ההיתכנות של הסדרת הזכויות עם
מגבית קנדה וכן את המשמעויות והחלופות השונות העומדות בפני המועצה בנושא אולם התכנסות
ציבורי תרבותי .נערך דיון בבקשה של יחיעם לצרף לצוות נציג כפר מנחם.
החלטה :ההנהלה מציעה למליאה לאשר את הצוות לנושא בית הבנים.
חברי הצוות :איציק קמה – יו"ר ,אתי לוי ,חגית גבאי עמיאל.
אלון ענבר יקדם במקביל את בדיקת הסדרת הזכויות בליווי היועץ המשפטי של המועצה.
א3

דוח בנושא עלויות הליסינג
הוצג להנהלה דו"ח בנושא עלויות הליסינג (עפ"י בקשת ההנהלה  .)11.0/10הוצגו הערות לנייר
העמדה של שלום כץ מנהל התחבורה והבקשה לאפשר למנהלים לבחור בין מספר דגמים .כמו כן
הוצגה בקשה שעלתה מבעלי תפקידים לאפשר שיפור דגם הרכב בהשתתפות עצמית של העובד
של ההפרש .במהלך הדיון עלה הנושא של שמירה על התקציב הציבורי ומראית העין מחד ,והרצון
לתת לעובדים תחושת טובה ואפשרות בחירה מאידך.
החלטות:
א .המועצה תמשיך במדיניות רכישת הרכבים בליסינג תפעולי.
ב .הסטנדרטים לרכישת רכבים ייקבעו בהתאם לשלוש דרגות מחיר :עובדים בכירים (מנכ"ל,
גזבר) ,מנהלי מחלקות ,רכזים.
ג .דרגות המחיר ייקבעו בהתאם לרכבים הקיימים היום (בהתאמה :פורד פוקוס ,יונדאי ,i25
קאיה פיקנטו).
ד .בטווח המחיר של דרגת הרכב תתאפשר בחירת סוגי רכב שונים.
ה .רכישה בליסינג רק במסגרת המכרז הפומבי שבוצע או משכ"ל.
ו .הגזבר יקדם יחד עם מנהל מחלקת התחבורה החלפת הרכבים הישנים שהגיע מועד
החלפתם.

 31דוח גביה – בהשתתפות מנהלת הגביה חגית שירה
גזבר המועצה ומנהלת הגביה הציגו את נתוני הגביה לשנת .0/10
החלטה :ההנהלה מברכת את הגזבר ומחלקת הגביה על התוצאות ואחוזי הגביה הגבוהים.
ההנהלה מבקשת שייבדק שיעור פחת המים בורדון.
 .1פצלי שמן – הצעה להשתתפות במאבק – בהשתתפות סמי גרס יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה
ודני בובמן ממטה המאבק נגד פצלי השמן.
בהמשך להחלטת מליאה מ 1/.2.0/10-בעניין פצלי שמן וההפקה המסחרית המתוכננת באזור
המזרחי של המועצה והצטרפות למאבק נגד הפרויקט.
דני בובמן הציג את הנושא ואת ההשלכות על הסביבה והמשמעויות הקשות הצפויות במידה
והפרויקט ייצא לפועל .מטה המאבק מבקש מהמועצה השתתפות במאבק על דעת הציבור בסך
 1/אש"ח.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לאשר תב"ר בסך  1/אש"ח לטובת המאבק בפצלי השמן.
ההנהלה מבקשת לקדם את מעורבות התושבים והיישובים בנושא.
 34דוח רבעוני
גזבר המועצה הציג את דוח הבצוע הרבעוני .הדוח מציג גרעון בסך  1,1,/אש"ח  .עיקר הגרעון
נובע מפיגור בגביית ארנונה ,מעיכוב בהעברות עבור הסעות ע"י משרד החינוך ובפעילות הלא
ליניארית של בתי הספר.
מאשרת :ד"ר מטי צרפתי הרכבי
ראש המועצה

רשמה  :ורד בן ארי – מנכ"לית
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