פרוטוקול מליאה מס' /002/
מישיבת מליאת המועצה מיום 130//02/
שהתקיימה בלובי גלריה
נוכחים:
חנן גינת – יו"ר ,אמנון שמעוני – קיבוץ יהל ,יהודה קרן – קיבוץ אילות ,אליאור אלון – באר אורה ,דניאל
בורשטיין – קיבוץ לוטן ,יפתח הופמן – קיבוץ יטבתה ,דובי גולדמן – קיבוץ יטבתה,
גיל בסין – קיבוץ גרופית ,מרסל דבאווי – קיבוץ קטורה ,אסתי פדרמן – קיבוץ אליפז ,אלון שמי – קיבוץ נאות
סמדר ,עופר צעירי – קיבוץ נווה חריף ,גולן שמואל – שחרות ,אסף הולצר – קיבוץ סמר
חסרים :אייל גמליאל – מבקר המועצה
משתתפים :הדס שפירא – מנכ"לית ,רויטל טריפלר –גזברית ,אופיר לוי – מהנדס ,איריס דניאלי -מנכ"לית
החברה הכלכלית ,עו"ד שחר בן עמי -יועץ משפטי ,סמדר אוחיון – ראש לשכת ראש המועצה ,ריצ'ארד סאמרס –
גיוס משאבים ,יעקב מנשה – רישוי עסקים ,ד"ר רויטל בר אושר – מנהלת מחוז אילת ,עידית אושה – מנהלת מרכז
בריאות ,ד"ר מתי זיו – מנהל מרפאת נוף אדום ,שרון ארובס – צמיחה דמוגרפית ,יניב גולן – קיבוץ סמר,אבישי -
יוטבתה
על סדר היום:
 .1עדכוני ראש המועצה – עם הפנים קדימה
 .2דר' רויטל בר אושר -מנהלת בית חולים יוספטל -הצגת פעילות בית החולים
 .3הצגת פעילות מרפאת חבל אילות -מציגים עידית אושה ודר' מתי זיו
 .4אישור שם חדש למרפאה
 .5אישור פרוטוקול הנהלה מס' ( 33023מסמך מצורף)
 .6אישור פרוטוקול מליאה מס' ( 33023מסמך מצורף)
 .7רוכלות במועצה – מציגים איריס דניאלי +יעקב מנשה (מסמך מצורף)
 .8דיון בנושא העיתון "קצה המדבר" – מוזמנים שרון ארובס ,יניב גולן
 .9הארכת שירות לעידו קלאי עד 1202323
 .13עדכון חברי וועדות המועצה (מסמך מצורף)
 .11תב"ר בית הספר -הרחבת הגזברית לעדכון שאושר
 .12אישור תב"רים – מצורפת טבלה מפורטת
 .3עדכונים ראש המועצה – עם הפנים קדימה
התארגנות המועצה ליום שאחרי הקורונה ברכיבים השונים ,בעיקר ברכיב הכלכלי והיישובי .הצגת ביניים של
התנהלות המועצה בתקופת הקורונה.
הדס  -רציפות תפקודית של המועצה שתיפקדה על פי ההנחיות ,בתפוסה של  53%עובדים.
בריאות -דגש על חינוך התושבים לקבלת שירות מרחוק .המרפאות נתנו מענה .2407
תברואה -הגבירו את השירותים שנותנים בשוטף ,בעיקר פינוי אשפה,הדברה וחיטוי ,פיקוח ,אכיפה וניקיון.
שירותים חברתיים -המחלקה עבדה באופן מלא מהבית ,במתכונת חירום.
צוות תקשורת -עדכונים שוטפים לתושבים הועברו באמצעות הווטסאפ ,המייל והפייסבוק .עיבוי הצוות
במטרה לדייק את ההסברה ,תוך התמקדות במה שרלוונטי לאזורינו.
ביטחון ,חברה וקהילה -התארגנות נפלאה של צוותי צח"י בכל הישובים ,בליווי וריכוז של איריס בר .קשר
יומיומי עם חנן והדס ,תמיכה ,יוזמות קהילתיות והעברת מסרים לישובים.
תרבות -מעבר לאירועים ופעילות תרבות בזום.
תחבורה ציבורית -בתחילת המשבר פעלה התח"צ ,והשירות ניתן למרות מיעוט בנוסעים .בהמשך נערכו
התאמות ,והשירות ניתן לפי הנחיות משרד התחבורה.
שאר המחלקות במועצה עבדו במתכונת מצומצמת .קבלת קהל ניתנה רק טלפונית.
אכיפה בישובים -מטרתה לשמור על בריאות הציבור .ניתנה בהתאם לדרישת הישוב.
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השלכת פסולת -התושבים לא הקפידו על הפרדת הפסולת ,הדבר יצר צורך בתגבור פעילות פינוי האשפה.
יתושים וזבובים -מטרד רציני ,מטופל במספר מישורים .התושבים נדרשים ליבש מקורות מים וכל מקור אחר
הגורם להצטברות מפגע זבובים ויתושים.
תיעוד ימי קורונה -מירב עפרוני ,מנהלת משאבי אנוש ,יצרה חוברת דיגיטלית המתעדת את פעילות המועצה
בימי קורונה ,בכל המישורים -חיטוי ,חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי ,צוות הבריאות והמרפאות ,שתופי
הפעולה השונים והמענה השוטף לתושבים.
תקשורת -מיתוג ,התאמת דף הבית של אתר המועצה לצרכי השעה ,התאמת התכנים לפי דרישת
התושבים,שימוש בפייסבוק כערוץ תקשורת נוסף המאפשר שיח עם התושבים.
לסיכום -מה למדנו? – בזכות הערבות ההדדית ,עברנו את הגל הראשון בשלום!
רויטל -המועצה נפגעה מאוד ברמה הכלכלית .משרד הפנים אמנם נתן שיפוי בחודשים מרץ -אפריל ,אולם
בחודשים מאי -יוני ,היינו צריכים להשיב את ההנחה של חודשי הקורונה ,הדבר יצר בעיה בתזרים התקציבי.
ניכר קושי בתשלומים מצד תושבי באר אורה .אי לכך ,ישנה כוונה לקיים השבוע מפגש זום עם התושבים
ולאפשר "הנחת נזקק" ,לפי הקריטריונים שנקבעו על ידי המדינה.
החברה הכלכלית נפגעה קשות ,בעיקר בשל קיטון של  43%מהכנסות אתר נימרה (בתי המלון נסגרו) .כמו כן,
נפגעה החברה מסגירת פארק תמנע.
פגיעה בהכנסות הקיבוצים בעיקר בתחום התיירות.
פגיעה של המועסקים והעצמאים -באר אורה ,שחרות וקיבוצים מתחדשים .המדינה נותנת שיפוי חלקי בלבד.
המועצה לא יכולה לממן את הפגיעה ,אך מנסה לעזור לעסקים בדרכים אחרות ,דוגמת הקמת התוכנית
לתמיכה בעסקים ,המציעה ייעוץ עסקי ושיווקי לשם התאוששות מהמצב הקיים .לטובת העניין הוקמה קרן
בה הושקעו כ 233 -אלף שקלים .נדב סטארק רכז התוכנית  -עוזר לתושבים המעוניינים לפנות לקול קורא.
תקנת ההנחות בארנונה לעסקים -נותנת פטור של  3חודשים ,למשלמי ארנונה עסקית בלבד.
חנן -יש לבחון ולקדם את נושא התיירות בחבל ,בעיקר פרויקטים תיירותיים שאמורים להתקדם בעקבות
החלטת הממשלה בגין פינוי שד"ב.
איירפארק -פרויקט הקמת מגרש חנייה למטוסים ,עולה שוב על הפרק ,מנסים להפוך אותו לפרוייקט לאומי.
אתגרים להמשך הדרך* :באילת רוצים להקים אתר לפינוי פסולת פרטי ,דבר שיפגע בהכנסות של נימרה.
*התמודדות עם מובטלים* .גיוס כספים ,נושא בעייתי כרגע.
מיפוי פרויקטים -פרויקטים הנמצאים כבר בנקודת אל חזור נמשיך לקדם .אנו נערכים למה שיקודם בהמשך,
על פי התכנון הכספי.
הקמת כפר האומנים -מרכז בינלאומי לאמנות הבמה ,של תיאטרון אלעד -הושלם ההסכם המשולב בין
תיאטרון אלעד המועצה וקיבוץ אילות ,המעגן את המיקום ,האחריות להקמת המקום ולהחזרתו .מתקדמים
לכיוון הגשמת המיזם .המועצה תמכה ב  433אלף שקלים לתשתיות ,השאר במימון החטיבה להתיישבות
ומשרד השיכון .לתיאטרון פוטנציאל כלכלי ותרבותי משמעותי .כלל הרכיבים יוצגו בהמשך בישיבת מליאה.
צמיחה דמוגרפית -בתים חדשים בקיבוץ אילות ,יטבתה ,נווה חריף.
בית המוסיקה -תוכנית פיתוח מרכז מוסיקה ומרכז צעירים ,שתכלול פעילות בוקר וערב.
פתיחת בית ספר "נוף אדום" – עם  524תלמידים.
נושאים עיקריים למליאות הבאות:
 ארנונה  – 2/2/02/23הנושא יעלה במליאה הבאה -הגשת הארנונה עד .1.7.2323
 אגרת תפעול והיטל ביוב – יש להחליט במליאת אוגוסט מה רוצה המועצה לבקש ממועצת המים ,שתקבע
את התחשיב המדויק ב .1.1.2321 -ניתן להביא לדיון במליאות יולי0אוגוסט גם את נושא הגבייה.
 אכיפה
 רוכלות
שאלה -מי מרכז את נושא הכספים שמגיעים למועצה בהמשך להחלטת הממשלה בגין פינוי שד"ב?
תשובה -את הנושא מרכז בצלאל טרייבר ,יועץ חיצוני שאחראי למישוש הכספים עבור אילת וחבל אילות.
בחלוקת הכספים רכיבים שונים .ניתן ליצור איתו קשר דרך חנן.
כל הקשור בפיצוי הממשלה בגין נזקי הקורונה והסופה שפקדה את האזור ,באחריות וטיפול של עיריית אילת.
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 .2דר' רויטל בר אושר -מנהלת בית חולים יוספטל -הצגת פעילות בית החולים
מנהלת בית החולים יוספטל ומנהלת מחוז דרום (כל ישובי הערבה עד כושי – ק"מ .)131
בתפקיד מזה  6חודשים .מגיעה מירוחם ,עבדה בסורוקה ,רופאת ילדים במקצועה.
התפקיד מאפשר מרחב אמיתי ושיתוף פעולה ,על אף שהצרכים לעיתים מתנגשים .אוכלוסיית החבל מהווה
 13%ממטופלי בי"ח יוספטל באילת .חיבור הקהילה עם בי"ח צריך להיות חזק יותר ,יש לעבוד על הקשר.
אחת המטרות המרכזיות בתפקיד  -שיטוח עקומת הטיסות למרכז הארץ ,ע"י סיפוק השירותים הרפואיים
באזור ,למעט אונקולוגיה .ההשקעה בבית חולים מתפקד ובעל שירותים טובים גדולה ,ביחס לכמות הקטנה
של התושבים .הדבר יוצר בעיה בהבאת רופאים טובים ומיומנים ,ובלית ברירה ,ישנם תחומים המחייבים את
שינוע החולים ,בעיקר לסורוקה.
טלא רפואה -הוא הפיתרון העתידי!! הקורונה נתנה דחיפה רצינית לפיתוח התחום.
המרפאה במועצה -רמה גבוהה מאוד מבחינת צוות ,שירות ,זמינות .נחשבת למרפאת דגל.
למרפאה התווספו שירותים אורטופדים פעם בשבועיים ,כמו גם  4רופאי נשים פעם בשבוע.
מספר רופאי המשפחה בחבל גדול יחסית למספר התושבים .מתוכננים שירותים נוספים.
בבאר אורה ישנה מרפאה קטנה ,במגמת התפתחות ,ביחס לגידול הפוטנציאלי באוכלוסיה.
בהחלטת הממשלה ישנו תקציב לא מבוטל לנושא הרפואה ,והוא ינותב למספר רכיבים ,ביניהם תשתיות
ופיתוח הטלא רפואה .כרגע ישנה רק טיוטה ,אין עדיין מסמך רשמי חתום.
ישנה דרישה להגדלת המרפאה בחבל ,תקציב של  3מליון שקלים .כרגע יינתן מענה חלקי בלבד ,שיאפשר
הרחבה מצומצמת ,שכן המימון איננו מתקציבי הממשלה.
בבית החולים יוספטל -מתוכננת הרחבת חדרי הניתוח וחדרי דיאליזה .בחודש אוגוסט מתוכנן להיפתח שירות
אשפוז יום אונקולוגי ייעודי ,שייתן מענה לחולים שכיום צריכים לנסוע למרכז כדי לקבל טיפול.
 .1הצגת פעילות מרפאת חבל אילות -מציגים עידית אושה ודר' מתי זיו
דר' מתי זיו -המרפאה בחבל מקבלת רוח גבית עצומה מרויטל .השבוע מתוכננת ישיבת צוותים מובילים של
המחוז עם הנהלת בית החולים ,אחרי סיור בחווה הטיפולית בגרופית.
עידית אושה -מקבלים תמיכה ושת"פ מלא מרויטל .בתק' הקורונה ,ההסברה מצד בית החולים הייתה יעילה.
 .0אישור שם חדש למרפאה
באילת ובמחוז דרום -הוחלט על מיתוג המרפאות בשמות שייצרו חיבור וגאוות יחידה .בהמשך לתהליך זה,
הוצע כי המרפאה בחבל אילות תקרא" -נוף אדום" .מסתבר שהשם מתנגש עם שם בית הספר ,על המליאה
להחליט על שם ולאשר אותו.
הצבעה על שם המרפאה – "נוף אדום" –  8בעד ,אין מתנגדים
החלטה -שם מרפאת חבל אילות יהיה "נוף אדום".
 ./אישור פרוטוקול הנהלה מס' ( /102/מסמך מצורף)
החלטה -מאושר
 .6אישור פרוטוקול מליאה מס' ( /102/מסמך מצורף)
החלטה -מאושר
 .7רוכלות במועצה – מציגים איריס דניאלי +יעקב מנשה (מסמך מצורף)
הדס -הרוכלות מותרת על פי חוק ,ואין בסמכות המועצה לאסור אותה ,אלא לקבוע הגבלות .בשנת ,2312
החליטה הנהלת המועצה שלא לאפשר רוכלות בחבל .לאחרונה ,בשל משבר הקורונה ,התקבלו מספר פניות
לאפשר פעילות רוכלות בחבל ,באמצעות פוד טראק ( )food trackוהוחלט להעלות את הנושא לדיון במליאה .
איריס דניאלי -הפנייה הגיעה מהקיבוצים .משבר הקורונה הביא לסגירת התיירות בחבל .לאחרונה ,הותרה
פתיחת אתרי הלינה בקיבוצים ,אך הם אינם מעוניינים להכניס את האורחים לחדר האוכל של הקיבוץ .נוצרה
בעיה של אספקת מזון בתיירות ,בעיה שהייתה קיימת גם בעבר .מכאן הועלתה ההצעה לאפשר כניסת פוד
טראק לקיבוצים ,שייתן מענה להזנת האורחים .הפתרון נשמע מוצלח לשני הכיוונים .התיירנים בחבל
מעודדים את הרעיון .המשאית תהיה מחויבת לקבל את אישורי משרד הבריאות.
המועצה נדרשת לשקול את התרת הרוכלות בשטחה ולקבוע את המדיניות והקריטריונים להפעלתה.
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יעקב מנשה -מציג את הגדרת הרוכלות על פי החוק היבש.
כרגע ,אין הסדרת רוכלות בחבל ,ואנו נמצאים בתביעה משפטית מול רוכלים.
על מנת שייצא נוהל תקין לרוכלות ,יש להתייחס למספר דברים:
 יש להגדיר את מספר הרוכלים שנאשר בחבל
 יש להגדיר במדויק כיצד יינתן האישור – וועדה 0ראש המועצה 0מכרז
 יש להגדיר שעות וימי פתיחה -ולהתייחס לחגים ושבתות
 המליאה נדרשת לאשר באופן עקרוני את נושא הרוכלות בחבל.
 הכניסה לישובים מחייבת את הסכמתם.
הנושא עולה מתוך בקשות קונקרטיות של תושבי החבל.
רוכלות חייבת להיות עסק נייד -יש לחשוב האם הפעילות תותר בנגרר או ברכב העומד במקום קבוע .בבדיקה
מול רשויות אחרות יש להיזהר מאישור נגרר ,יוצר עימותים.
לאחר שהועלו הפרטים נערך דיון.
היועץ המשפטי ,עו"ד שחר בן עמי -יש להחליט אם רוצים או לא רוצים להיכנס לנושא.
חוק הרוכלות אומר ,כי יש להגדיר אזורים מסוימים לפעילות הרוכלות .ישוב שאינו מעוניין ,יוחרג מאזור
הרוכלות בתוך הישוב או מחוצה לו ,אולם אין אפשרות להגביל את הרישיון לפי תושבות .מתוך כך ,סביר
להניח כי הביקוש לנהל רוכלות יגדל.
רישיון העסק להפעלת רוכלות ניתן במחלקת רישוי עסקים.
אין צורך בחוק עזר ,ניתן להשתמש בחוק לרישוי עסקים ,ולייצר הגבלות ותנאים .יש להתייעץ עם המשטרה
לגבי אזורי הרוכלות ,מגבלות בטיחות ,דרכים וכיוב' .השארת הרכב ( )trackבמקום קבוע ,אינה קבילה.
הנושא נפתח לדיון -חנן מבקש את דעת חברי המליאה בנושא:
דובי גולדמן -האם ניתן להגביל את הרוכלות רק לתושבי החבל ,להגביל את סוגי הרוכלות וזמני הפעילות.
מרסל דבאווי -בעד הקמת מערכת חוקית לרוכלות בשליטת הנהלת החבל.
עופר צעירי -בעד המהלך ,מתוך הצורך בפרנסה .יש להסדיר את הנושא תחת הגדרה מדויקת ומשמעת.
דניאל בורשטיין -בעד המהלך .חשוב שלא לסגור בפני התושבים את האפשרויות לפרנסה.
יש לחשוב כיצד המועצה יכולה להרוויח את הכסף הנדרש לניהול הנושא -אכיפה ,פינוי אשפה וכדומה.
אליאור אלון -בעד המהלך .לאפשר פרנסה מבלי להקשות ,תוך הפרדה בין מה שמתוך הישוב ומה שמבחוץ.
יש לאפשר רוכלות בישובים ללא קבלת ההחלטה במליאה ,שהרי זו מתקיימת ממילא.
אמנון שמעוני -עולה פה צורך ,יש לתת מענה בעיקר לתיירות .נשאלת השאלה ,האם קיבוץ כוועד מקומי ,יכול
להתנגד ? התשובה היא -שכל ישוב יכול להחליט שאינו מעוניין.
יהודה קרן -הצורך מובן ,אך הדבר יכול לייצר תחרות עסקית בלתי רצויה עם היצור של הקיבוץ .מצד שני,
היישובים צריכים לספק את השירותים לתיירים ,לא בטוח שניתן למנוע את המהלך.
יפתח הופמן -רעיון טוב ,אך יש להיזהר ולדייק את הפרטים .ממליץ להביא הצעה סדורה ומחושבת.
הצבעה עקרונית -בעד או נגד האפשרות לעיסוק ברוכלות בישובי החבל.
תוצאות ההצבעה :בעד ,7 -נגד ,3 -נמנעים – 2
החלטה -התקבלה ברוב קולות החלטה עקרונית בעד האפשרות לעיסוק ברוכלות בישובי החבל.
חנן מבקש להקים צוות שיכלול  2נציגי מליאה  +איריס דניאלי +יעקב מנשה
הדס שפירא ,אליאור אלון ,אסתי פדרמן ומרסל דבאווי ,יהיו חלק מהצוות לגיבוש נושא הרוכלות.
הצוות ילמד את הנושא ויחזור למליאה עם הצעה מפורטת ומדויקת ,שתעלה שוב להצבעה.
 .8דיון בנושא העיתון המקומי" -קצה המדבר" – מוזמן שרון ארובס
שרון ארובס מציג את צוות התקשורת ,שהוקם לפני כשנתיים .נורית גורן -ארכיון ומגנזה ,זוהר רוטבליט-
שירותים דיגיטליים וגל נקדימון -עורכת העיתון "קצה המדבר".
צוות התקשורת גיבש נהלים שונים להעברת המידע לתושבים ,בערוצים מסוימים ,בצורה מסודרת ,מבוקרת
ומהירה .בתקופת הקורונה עבדה המחלקה במתכונת חירום והייתה אמונה על העברת מידע מהימן וברור.
עורכת העיתון ,גל נקדימון,סיימה את תפקידה בסוף מרץ  .2323נורית גורן התבקשה למלא את מקומה של גל,
עד שייצא מכרז מסודר.
בעקבות השינוי ,נשקלה מחדש הוצאת העיתון והוחלט כי הוא לא ייסגר לחלוטין ,וימשיך לצאת במתכונת
נושאית פעם בחודשיים .הכוונה ,לבחון את הנושא במהלך השנה ולהחליט לאחר שנה של בחינה ,אם יש צורך
להמשיך ,לצמצם ,או לשנות מתכונת ,תוך התחשבות בעלויות קיום העיתון העומדות על כ  233אלף שקלים
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בשנה .המועצה משתמשת בערוצי תקשורת עדכניים נוספים ,המאפשרים תקשורת דו כיוונית בין המועצה
לתושבים.
יניב גולן -חבר קיבוץ סמר ,היה עיתונאי ,ערך את "קצה המדבר" בשנים  ,2337-2312מתנגד נחרצות למהלך.
יניב טוען כי העיתון פועל בכיוון אחד מהמועצה לתושבים ,ולא נותן במה לדעות התושבים ולחילופי דעות.
עיתון שיצא פעם בחודשיים יפספס את המטרה ולא ייתן מענה לבעיות החמות שעולות על הפרק .המהפכה
הדיגיטלית אכן שינתה את המפה ,אך במדיה הדיגיטלית של המועצה לא מתקיים דיון אמיתי ולכן היא אינה
יכולה להוות תחליף לעלון שמשמש כפלטפורמה היחידה שמגיעה לכל תושב .העלון נחלש בשנים האחרונות
בשל התכנים שעלו בו ,הוא כלל הרבה כתבות יח"צ ולא דיונים משמעותיים ,כמו כן ,יצא בצורה לא סדירה.
אבישי -קיבוץ יטבתה -כתב בעלון המועצה .בעבר ,היווה העיתון פלטפורמה לדיונים חשובים .חשוב
שהכותבים יהיו מחוברים למה שקורה בחבל .העיתון חייב להיות רלוונטי ובועט ,אחרת הוא הופך ליח"צ,
שופר של הרשות המקומית.
תגובת חברי המליאה :דניאל בורשטיין – מסכים עם דעתם של יניב ואבישי ,אך לאור העלויות הגבוהות ,יש
לחשוב על פורמט עממי וזול שייתן מענה לתושבים.
אלון שמי -העיתון צריך לשמש פלטפורמה בעלת ערך להעברת אינפורמציה ולדיון .יש טעם שהעיתון יצא כל
חודש ויקבל אופי אחר.
דובי גולדמן -הוצאת עיתון מודפס פעם בחודשיים חסרת משמעות .הדבר אינו תואם את רוח התקופה ,יש
לחשוב על פורמט דיגיטלי ראוי ,עצמאי ,דוגמת עיתון הארץ ,שיכול לנהל דו שיח אמיתי.
אליאור אלון -יש להציע את הפלטפורמה ,לתקצב את העיתון ,אך להעבירו לניהול עצמאי ולא להשאירו
בניהול המועצה.
אסף הולצר -יש לעשות הפרדה בין התקשורת הדו כיוונית תושב -מועצה ,לבין הצגת במה עצמאית ציבורית.
הפורמט הזמני המוצע ,אינו רלוונטי ,יש למצוא את הפלטפורמה המתאימה בפורמט עדכני יותר.
מרסל דבאווי -אין גיבוי ציבורי לתוכנית שהובאה פה.
חנן גינת – החיים משתנים ,העיתונות הכתובה פחות מעניינת ולכן צריך להציע מדיה עדכנית שתדבר לכולם.
הדיון הציבורי חשוב וצריך להעלות אותו .יש לחשוב על הפלטפורמה הנכונה.
מציע שכרגע יצאו  2-3גליונות במתכונת המוצעת ,צוות התקשורת יוסיף מספר נציגי ציבור לשורותיו ,לאחר
מכן ,יעלה הנושא להחלטה האם להמשיך את הוצאת העיתון או להפסיקה.
 .9הארכת שירות לעידו קלאי עד 3202/2/
בהמשך לפרוטוקול הועדה להארכת שירות שהמליצה על הארכת השירות ,בהתבסס על כלל המסמכים
הנדרשים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים ולאישור ראש המועצה ,דנו חברי המועצה בבקשת
העובד להאריך את שירותו לתקופה נוספת ,והכול כמפורט בפרוטוקול הועדה להארכת שירות.
החלטה -מאושר
 .3/עדכון חברי וועדות המועצה (מסמך מצורף)
אישור וועדות המועצה בשל חילופי תפקידים ,לפי הרשימה המצורפת
החלטה – כל הוועדות מאושרות
 .33אישור מינוי רויטל טריפלר כדירקטורית במנהלת המשותפת
במקום רחל חרפוף ,שסיימה את תפקידה ,לצד  2הדירקטורים הנוספים -חנן גינת ואילון בדיל
החלטה -מאושר
 .32תב"ר בית הספר -הרחבת הגזברית לעדכון שאושר (מסמך מצורף)
 .31אישור תב"רים – מצורפת טבלה מפורטת
החלטה -מאושר
רשמה :סמדר אוחיון

מאשר:
חנן גינת ,ראש המועצה
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