
 

 2016.11.08מתאריך   47פרוטוקול מליאה מספר  

 פיטר רבין, שגיא קליין, רועי גלילי, אוסי וינטר., אבי שדה אייל בלום,  משתתפים:

 יואב מויאל, מגי יועץ. חסרים:

 נעמי בקר, אשר לביא, גלעד ליבני, איתן ליפשיץ, קובי דרשר, רינה פרץ גל, יובל ברזילאי, רינת רוזנברג, רויטל טריפלר,  נוכחים:

 , נועם כרמלי, אילנה בהגן.עלי דבסן מבקר המועצה, עדי לזר

 רינת רוזנברג.: מהרש

 :על סדר היום

 עדכונים כלליים. .1

 מחלקת ביטחון., מחלקת שירותים חברתיים , :  מחלקת  הנדסה 2017הצגת תכניות עבודה ותקציב לשנת  .2

 אשרור מתן ערבות לחברה לפיתוח עבור הרחבת עין יהב. .3

 דיון והחלטות:

כשייצאו הקולות הקוראים להחקלאות . שרד ות החטיבה להתיישבות תחת מבקשר לפעילעדכן אייל בלום ראש המועצה   .1

השפעה  לכך יש  7בדרוג נשארה ן המדד הסוציואקונומי המועצה עודכ 2016בתחילת נובמבר . הפרויקטיםנפעל לממש את 

מיליון דולר להקמת  1 בסך שלתרומה בנוסף המועצה קיבלה התחייבות ל .תקציבים ומשאבים ממשרדי ממשלה  קבלתעל 

 ארוין ווידר מאוסטרליה.מר התורם  -כפר האומנים בצוקים

ערבה בע"מ, הנמצאת בבעלותה הן יתוח ובנייכלפי החברה לפ היתר ממשרד הפנים למתן ערבות המועצה קיבלה בעבר  .2

עין יהב. עד עתה הרחבה במושב וזאת עבור פרויקט אותו מבצעת החברה לפיתוח ב ₪ליון ימ 9המלאה, בסכום של 

 בהתאם בהתאם לאישור הנ"ל. עם התקדמות הפרויקט יש צורך בהגדלת הערבות  ₪ ןמיליו 7ל הייתה ערבה המועצה 

 שרד הפנים.ממ להיתר 

 9-ל ₪מיליון  7-המועצה לחברה לפיתוח עבור פרויקט הרחבת עין יהב , ממ: להגדיל  את סכום הערבות הוחלט  

 .28.6.2015מיליון ש"ח בהתאם לאישור משרד הפנים  מיום 

הוצג התקציב המבוקש  -2017אילנה בהגן , מהנדסת מועצה  הציגה את תכנית העבודה והתקציב לוועדה המקומית לשנת  .3

 .  2016וניתן דיווח לביצוע מול תכנית העבודה לשנת  2017לשנת 

 .GIS-, וכן גם הקמת והפעלת מערכת ה2017תסתיים עד מאי  ארכיון הועדהסריקת  -

של  ההכנסות במליאה הבאה יוצגו  סוכם כי  –הציגה את התקציב המבוקש גזברית ומנכ"לית המועצה טריפלר רויטל  -

  ה.המחלק

: 2017עדי לזר, מנהלת שירותים חברתיים במועצה,  הציגה את תכנית העבודה והתקציב מחלקת שירותים חברתיים לשנת  .4

גזברית המועצה הציגה  . רויטל טריפלר 2016וניתן דיווח לביצוע מול תכנית העבודה לשנת  2017הוצג התקציב המבוקש לשנת 

 .2017את הצעת התקציב לשנת 

צג התקציב המבוקש הו -2017לשנת  של מחלקת הביטחון ועם כרמלי, קב"ט המועצה,  הציג את תכנית העבודה והתקציב נ .5

צעת רויטל טריפלר גזברית המועצה הציגה את ה.  2016וניתן דיווח לביצוע מול תכנית העבודה לשנת  2017לשנת 

 .2017התקציב לשנת 

 בניגוד לניהול יישובי המתקיים עד היום. למועצהשוטף הטחון יבהב ניהול תקציניתן ביטוי להעברת  -

  

                                                                                                                                _____________________ 
 חבר מליאה                                     ראש המועצה                                                                                                

 


