
 

 2016.11.15מתאריך   48פרוטוקול מליאה מספר  

 מגי יועץ, יואב מויאל  אוסי וינטר,, אבי שדה אייל בלום,  משתתפים:

 פיטר רבין, שגיא קליין, רועי גלילי. חסרים:

  אשר אלימלך, עירית שחר.גלעד ליבני, איתן ליפשיץ, יובל ברזילאי, נעמי בקר, רינת רוזנברג, רויטל טריפלר,  נוכחים:

 רינת רוזנברג.: מהרש

 :על סדר היום

 8.11.16מיום  47אישור פרוטוקול מליאה מס'  .1

 : 2017הצגת תכניות עבודה ותקציב לשנת  .2

 מחלקת הועדה החקלאית ע"י חמי ברקן. א. 

 ע"י עירית שחר רווה. מחלקת בריאות והגיל שלישי,ב. 

 ג.  מחלקת אחזקה ותחזוקה, ע"י אשר אלימלך.

 ד. מחלקת תחבורה, ע"י רויטל טריפלר.

 תכנון דרך השלום. 679אישור תב"ר  .3

 שונות .4

 דיון והחלטות:

 .8.11.16מיום  47הוחלט לאשר את פרוטוקול מס'  .1

 כניות העבודה : הצגת ת .2

 2017הוצג התקציב המבוקש לשנת  -2017תכנית העבודה והתקציב לשנת הציג את הועדה החקלאית  מנהל , חמי ברקן .א

 נדרשת חלוקה ברורה בין מקורות התקציב.  2016וניתן דיווח לביצוע מול תכנית העבודה לשנת 

והפיכתו למזון לפרות חולבות צריך להבחן כחלק מתוכנית העבודה של המו"פ כמקור תקציבי  פרויקט פתרון קצה לגזם

 וליווי מחקרי )פגישה בעניין תתקיים בהשתתפות אייל בועז חמי נעמי(.

תצא פנייה נוספת לחקלאים, על מנת שיעודכנו ויוכלו להצטרף מי שעוד לא  –פרויקט שיתוף וריכוז מידע לשוק מקומי 

 הצטרף .

הוצג התקציב המבוקש : 2017, הציגה את תכנית העבודה והתקציב לשנת מנהלת הגיל השלישי ובריאות , עירית שחר .ב

 . 2016וע מול תכנית העבודה לשנת וניתן דיווח לביצ 2017לשנת 

 העבודה על  תוכנית האב לבריאות תוצג למליאה בסיומה . -

 לטובת הגדלת שעות הרופא במרפאה האזורית. תיכלל התייחסות על ויתור שעות רופא ביישובים  -

  75%-גיל שלישי הגדלת משרה של אחראית קהילה תומכת ל  -

 . 100% -הגדלת משרה של רכזת גיל שלישי ובריאות ל -

צג התקציב המבוקש הו -2017לשנת התחזוקה והאחזקה של מחלקת תכנית העבודה והתקציב  אשר אלימלך הציג  את  .ג

 .  2016וניתן דיווח לביצוע מול תכנית העבודה לשנת  2017לשנת 

הצגת תחומי האחריות של המחלקה , צוות התפעול,   : 2017הציגה את הצעת התקציב לשנת  רויטל טריפלר גזברית המועצה

 צוות גינון.

 .₪ 80,000בקשה להצטיידות במכונה לפתיחת סתימות בסכום של  -

 . ₪ 30,000להצטיידות במכשיר ריתוך לצנרת מים בסכום של  בקשה -

 בקשה לרכישה של כלי אצירה לפסולת שיתנו מענה בתקופות שיא. -

 .₪ 15,000למחלקה בסכום של  תפעוליהמליאה העלתה צורך לבחון הצטיידות ברכב  -



 

 

 

  נדרשת בחינה של הפתרונות האפשריים )דיון והמלצות יועברו ע"י אוסי  –פתרונות לפינוי זבל במתחמי התיירות בצוקים   

 וינטר ואשר(.

 נדרש מענה רחב יותר. –התייחסות לאיכות השירות של וטרינרית המועצה  -

 .2017לשנת  מחלקת התחבורה תכנית העבודה והתקציב שלרויטל הציגה את    .ד

 מאושר. -₪ 295,522מקור תקציבי : משרד הביטחון  295,522דרך השלום בסך תכנון  -679הגדלת תב"ר  .3

  המועצה:סקירת ראש - .4

 JNF-     נד נתנו תרומה לשדרות תמרים בכניסות ליישובים. הול 

 שילוט ביישובים יוצאים למכרז למושב עין יהב. -  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                _____________________ 
 חבר מליאה                                     ראש המועצה                                                                                                

 


