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סיכום ישיבת מליאה מן המניין מספר  1331מתאריך 3.1.3131
משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,אביבה נתנאל ,איציק קמה ,אלון עינבר ,חגית עמיאל גבאי ,יעקב שרעבי
נחמיה ,משה לב  -רן ,ניתאי קרן ,עמית רוט ,קובי שטרית ,שחר וינוקור ,שי בר ,שרון אטנר ,יואב כהן.
חסרים  :יהודה נוברוגוצקי ,אורי תמיר ,בתיה דנציגר ,עלי אל עזי ,יחיעם יוגב ,רועי אזולאי אמיר סנדר ,אתי
לוי ,גלית ברקת ,עופר סלע,
משתתפים נוספים :אהוד אברהמי ,ורד בן ארי ,יואל ברקאי ,עו"ד ליאת רותם –מבקרת
 .3עדכונים –
 ועדת היגוי תעסוקה – בכוונת המועצה להקים וועדה שתגדיר את המטרות ותוכנית העבודה בנושא
תעסוקה .בוועדה ייקחו חלק חברי מליאה ,נציגי מעברים ,בעלי תפקידים ביישובים ועובדי מועצה.
חגית עמיאל גבאי ושחר וינוקור הביעו רצון להיות חברים בוועדה.
 יריד יזמים  -בתאריך  65.9.2869מתוכנן יריד יזמי של המועצה לקראת פסח במתחם המועצה.
 הקמת ועדה מקומית -בוועדת הבחינה שהתקיימה לבחירת מהנדס ובודקת תכניות נבחרה בודקת
תכניות שתתחיל את עבודה בתאריך  ,6.7.2869לא נימצא מהנדס עדיין .המועצה נערכת לקבלת
אישור כשירות לוועדה.
 ביקור חטיבה להתיישבות -התקיים בקור של החטיבה להתיישבות בבית גוברין ושדה יואב היישובים
שנמצאים בתחום העבודה של החטיבה להתיישבות .המועצה תגיש בקשות להשתתפות בבינוי
ולפרויקטים בבינוי קהילתי במסגרת ה'קולות הקוראים' החטיבה להתיישבות.
 בג"צ של לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בגין העלאות ארנונה לתעשיה של עריית קרית גת.
המועצות יואב ,לכיש ושפיר יגישו נייר עמדה משותף לבג"צ.
 תיירות ופעילות עסקים קטנים – במסגרת ההתארגנות בנושא התיירות תובא לאישור דירקטוריון
חכ"ל ולאחר מכן למליאה (כאסיפה כללית של החכ"ל) הצעה כולל תקציב ומבנה ארגוני בו תועבר
פעילות התיירות והעסקים הקטנים לאחריות החברה הכלכלית.
 גזבר המועצה – לאור הגעתו של יואלי לגיל פרישה המועצה הגישה בקשה וקיבלה את אישור משרד
הפנים להמשך העסקתו של יואלי עד חודש אפריל  .2862יואלי מתכוון לסיים בסוף שנת  2869את
תפקידו כגזבר.
 הרמת כוסית לפסח – חברי המליאה מוזמנים להרמת כוסית וברכות לכבוד פסח.
בתאריך  65.9.2869בשעה  67:88בבית גילאור.
 חופשה בחוה"מ פסח – משרדי המועצה יהיו סגורים במהלך חול המועד פסח .גורמי הבטחון במועצה
ימשיכו לעבוד כרגיל.
 תוכנית אסטרטגית למועצה – ראש המועצה הציגה את הרקע לתוכנית ,התהליך והתוצרים .בדיון
שנערך חברי המליאה ציינו לחיוב את התוכנית שמהווה בסיס לפעולת המועצה בשנים הקרובות .בדיון
צוין כי יש להראות הישגים ותוצאות בשנה הקרובה ,לעדכן את הציבור עם התוצרים ולהוסיף פרק
בנושא אסטרטגיה לפיתוח כלכלי.
 .3אישור תקציב המועצה לשנת 3133
גזבר המועצה ורו"ח אהוד אברהמי הציגו והסבירו את מבנה התקציב והשינויים מתקציב המועצה שאושר
באוגוסט  . 2862סה"כ התקציב המעודכן עומד על  52,822אש"ח .
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה המצורף בסך  52,822אש"ח .
 .4אישור תקציב וצו מסים לשנת  3131וועד מקומי ורדון
החלטות :המליאה מאשרת פה אחד תקציב וועד מקומי ורדון לשנת  2869בסך  686אש"ח.
המועצה מאשרת פה אחד את צוו המסים של וועד מקומי ורדון לשנת  2869בסך  5.85 :ש"ח למ"ר.
רשמה :ורד בן ארי
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