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 דיון והחלטות:  

 .29.11.2016 מתאריך 50 ספרהוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה מ    .1

 .2016ח הרבעוני הכספי השלישי לשנת "מנכ"לית המועצה, הציגה את הדו -ויטל טריפלר, גזבריתר  2
 לאשר את הדוח המצ"ב. הוחלט:       

 
 הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:   .3

 משרד השיכון. מענק, ₪  1,633,000, בסך של תכנון באמצעות רשויות- 761פתיחת תב"ר חדש            

 .הקרן לשטחים פתוחים, מענק  ₪ 923,468שיקום אתר פארן , בס -762פתיחת תב"ר    

  ₪ 75,000חקלאות , מענק משרד ה ₪ 107,760, בסך  שילוט ביישובי הערבה- 763פתיחת תב"ר    

  . ₪ 32,760בסך   614והשתתפות מועצה מתב"ר 

 עלי דבסן , מבקר המועצה, הציג את פרוטוקול ועדת הביקורת )המצ"ב(. .  4

. 2015ח הביקורת המפורט לשנת "בנושא תיקון הליקויים שצוינו בדואת המלצות הוועדה לענייני ביקורת, לאשר  הוחלט:              

ובנוסף  נו בדוח, כל אחד במחלקתוכמוכן אנו מבקשים מכל מנהלי המחלקות ועובדי המועצה לתקן את כל הליקויים שצוי

 אנו מבקשים ממנכ"לית המועצה לעקוב אחר המחלקות לתיקון הליקויים ולוודא כי אינם חוזרים על עצמם.

עיקרי השינויים ביחס לתקציב שנה ו 2017מנכ"לית המועצה, רויטל טריפלר, הציגה את תקציב המועצה לשנת  -גזברית.   5

 וניתנו הסברים וביאורים בנושא.(. נערך דיון 2016קודמת )

 :המליאה ביקשה הוחלט:           

 .2017לערוך דיון על השתתפות המועצה בתקציב צוקים, עד חודש יוני   -

 לגייס, מתקדמים עם התכנון המפורט. ₪מיליון  3, נדרשים עוד ₪מיליון  6 -יסו כ, גואושר פרויקט אולם ספורט -

 ומצ"ב. ₪ 40,769,791לאשר את התקציב כפי שהוצג בסך כולל של                  

 .2017המובילות בשנת של המועצה ואת המשימות  העבודהציג את תכנית ה ראש המועצה, אייל בלום,.   6

 .2017לאשר את תכנית העבודה לשנת  הוחלט:      

     

 



 

 


