
 

 

 

 

 0611..2018מתאריך  70פרוטוקול מליאה מספר 

 

 רועי גלילי. אוסי וינטרס מגי יועץ, אבי שדה, פיטר רבין, שגיא קליין,אייל בלום,  משתתפים:

 יואב מויאל. חסר:

, , נעמי בקר, רינה פרץ גלרו"ח רועי פטריק, , רויטל טריפלר, איתן ליפשיץ, , צחי דאליאורן בר לבן, אודי שגב, עו"ד  נוכחים:

 .יובל ברזילאי

 .רו"ח רויטל טריפלר: מהשר

 

 :על סדר היום

 .29.04.2018מתאריך  69אישור פרוטוקול מליאה מס'  .1

 של המועצה . 2018אישור דוח כספי  ראשון לשנת הכספים  .2

 לוועדת ערר של המועצהאישור  תוספת חבר נוסף  .3

 אישור תב"רים. .4

 .אישור הלוואה לעובד המועצה .5

 חצבה ועידן . יםבקשה להתקשרות  בפטור ממכרז לפרויקט כיכרות במושב .6

 בקשה להתקשרות  בפטור ממכרז לפרויקט ביוב סניקה בעידן. .7

 .2018אישור המלצת וועדת תמיכות לתוספת תמיכה לעמותת בין השיטין לשנת  .8

 
 והחלטות:דיון   

 . 29.04.2018 ךמתארי 69הוחלט לאשר את פרוטוקול מס'  .1

וענתה על שאלות חברי  2018לשנת   אשוןרהמועצה, הציגה את הדוח הרבעוני ה גזבריתרויטל טריפלר,  .2

 המליאה.

 לאשר את הדוח המצ"ב. :הוחלט         

 של המועצה.לענייני ארנונה הערר בוועדת :לאשר את ערן בראון ממושב צופר כחבר נוסף  הוחלט .3

 התב"רים הבאים: לאשר את הוחלט .4

 .₪ 57,915, שיקום תאורת ביטחון בספיר, מענק משרד הביטחון בסך של  796תב"ר חדש מספר 

 .₪ 1,046,400בסך של JNF , מענק גן ילדים בספיר 779הגדלת תב"ר מספר        

 .₪ 120,000מענק משרד הביטחון בסך של , ריענון רכב ביטחון בספיר,  797תב"ר חדש מספר 

 .₪ 1,000,000בסך של   708, הקמת בריכת שחיה בספיר, השתתפות מתב"ר  798תב"ר חדש מספר 

 .₪ 439,627האב, בתמיכת נגב גליל  בסך של  -, הקמת מתחם עבודה  799תב"ר חדש מספר 

 .₪ 450,000בסך של תמיכת חט"ל  , , מרכז הצלה  733הגדלת תב"ר מספר 

תמיכת חט"ל  ,  שיפוץ ושדרוג מבני ציבור, פארקים ומתקני משחקים וספורט בערבה,  720הגדלת תב"ר מספר 

 .₪ 750,000בסך של 

 

 

 



 

 

 

 

בסך תמיכת חט"ל  , שיפוץ ושדרוג מבני ציבור, פארקים ומתקני משחקים וספורט בערבה,  720הגדלת תב"ר מספר 

 .₪ 900,000של 

בסך תמיכת חט"ל  , שיפוץ ושדרוג מבני ציבור, פארקים ומתקני משחקים וספורט בערבה,  720הגדלת תב"ר מספר 

 .₪ 600,000של 

בסך תמיכת חט"ל  , שיפוץ ושדרוג מבני ציבור, פארקים ומתקני משחקים וספורט בערבה,  720הגדלת תב"ר מספר 

 .₪ 500,000של 

בסך תמיכת חט"ל  , פארקים ומתקני משחקים וספורט בערבהשיפוץ ושדרוג מבני ציבור, ,  720הגדלת תב"ר מספר 

 .₪ 150,000של 

 רויטל טריפלר , גזברית המועצה, הציגה בקשה של עובדת המועצה להלוואה עבור חתונה של בנה. .5

 תשלומים.  15ב ₪ 15,000לאשר מתן ההלוואה לעובדת בסך  :הוחלט

בפרויקט לקדם התקשרות בפטור ממכרז ה מאשרת לתוספת לצו המועצות האזוריות, המליא 22בהתאם לסעיף  .6

לאור דחיפות הענין מליאת המועצה  .עם קבלן לביצוע העבודות לאחר קבלת הצעותכיכרות במושב חצבה ועידן 

מאשרת כי במידת הצורך ההחלטה על ההתקשרות תתקבל על ידי מליאת המועצה באמצעות הטלפון לאחר 

 ברות המועצה.השלמת כל ההליכים הנחוצים על ידי גז

לקדם התקשרות בפטור ממכרז בפרויקט לתוספת לצו המועצות האזוריות, המליאה מאשרת  22בהתאם לסעיף  .7

ביוב סניקה עידן  עם קבלן לביצוע העבודות לאחר קבלת הצעות. לאור דחיפות העניין מליאת המועצה מאשרת כי 

ה באמצעות הטלפון לאחר השלמת כל במידת הצורך ההחלטה על ההתקשרות תתקבל על ידי מליאת המועצ

 ההליכים הנחוצים על ידי גזברות המועצה.

לעמותת בין  לעמותה העוסקת בתחומים בהם החליטה המועצה לתמוך 2018תוספת תמיכת המועצה לשנת  .8

 האושרה בהתאם להמלצת וועדת התמיכות כמפורט בפרוטוקול הוועדה המצ"ב. התמיכה הינ – השיטין

 :  כדלקמן

מקור תקציבי מהחטיבה  -  ₪ 60,000:  2018לשנת הנוספת עמותת בין השיטין סכום התמיכה  הגוף:שם 

 להתיישבות .
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 חבר מליאה                                                                                                                      אש המועצהר          


