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

 מגי יועץ. חסר:

 ., יובל ברזילאיאיתן ליפשיץ, רינה פרץ גלאמנון גמליאל, אורן בר לבן, רויטל טריפלר, מיכל זיו,  נוכחים:

 .רו"ח רויטל טריפלר: מהשר

 

 :על סדר היום

 .11.06.2018מתאריך  70אישור פרוטוקול מליאה מס'  .1

 .2018אישור הרכב ועדת בחירות לשנת  .2

 .2018לבחירות כללי קביעת מודד  .3

 אישור תב"רים. .4

 כיכרות בפארן ומדרכות בחצבה וצופר. 2לפרויקט  בקשה להתקשרות בפטור ממכרז .5

 במערכת החינוך. 70העסקת עובדים מעל גיל  אישור .6

 
 דיון והחלטות:  

 . 11.06.2018 ךמתארי 70הוחלט לאשר את פרוטוקול מס'  .1

מוצע לבחור את הנציגים הבאים מהישובים: , על מנת לנהל את הבחירות למועצה יש צורך בהקמת ועדת בחירות .2

  אודי שגב מצוקים.מצופר,  איתן ליפשיץמספיר,  ברוך אושרוביץיהב,  -מעין בר לבן אורן

 : לאשר את הרכב הועדה המוצע.הוחלט       

 תושבים בעלי זכות בחירה של כל ישוב עבור כל נציג למועצה.  750הוחלט לקבוע מודד של   .3

מענק של  ₪ 500,000, כאשר  ₪ 2,700,000, מרכז צפרות חצבה בסך של 789הוחלט לאשר תב"ר חדש  .4

 מענק של החמ"ת. ₪ 2,200,000משרד החקלאות ו 

לקדם התקשרות בפטור ממכרז בפרויקט לתוספת לצו המועצות האזוריות, המליאה מאשרת  22בהתאם לסעיף  .5

( כיכרות בפארן ומדרכות במושב חצבה וצופר  עם קבלן לביצוע העבודות לאחר קבלת הצעות. לאור 2שני )

ת העניין מליאת המועצה מאשרת כי במידת הצורך ההחלטה על ההתקשרות תתקבל על ידי מליאת דחיפו

 המועצה באמצעות הטלפון לאחר השלמת כל ההליכים הנחוצים על ידי גזברות המועצה.

עם סיום שנה"ל תשע"ח.  30.06.2018הוחלט פה אחד לאשר את העסקת עובדת מועצה עד לתאריך  .6

וה תלמיד חינוך מיוחד בביה"ס היסודי מזה מספר שנים והתלמיד מסיים את הנימוקים: העובדת מלו

חוק לימודיו בביה"ס היסודי בסוף שנה"ל הבאה. העובדת מועסקת במשרה כסייעת שילוב בהיקף של  

, לצורך שמירת הרצף הטיפולי עם התלמיד מבוקש לדחות את יציאת העובדת לגמלאות עד סוף 90%

אחד לאשר את המשך העסקת עובדת המועצה שהגיעה לגיל פנסיה עד לתאריך  שנה"ל תשע"ח. הוחלט פה

30.06.2018 
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