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 דיון והחלטות:  

 ברכות ראש המועצה והרמת כוסית לכבוד חג הפסח . .1

 .25.02.16מתאריך  41הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה מספר  .2

 .2015לשנת רביעי רויטל טריפלר, מנכ"לית המועצה, הציגה את הדוח הרבעוני ה .3

 לאשר את הדוח המצ"ב.הוחלט :        

 הוחלט לאשר את התב"רים הבאים: .4
 נחלות בצופר . 21תשתיות  ₪ 281,000תוספת למענק משרד השיכון , בסך , 643הגדלת תב"ר          

 רכב מ:ומ, ₪  1,628.758, בסך של בחצבהמגרש ספורט ,  743 פתיחת תב"ר חדש 
 ,  ₪ 500,000מענק מ. השיכון בסך  
 ,  ₪ 882,000מענק מ. השיכון בסך  
 ,  ₪ 121,758נק מנהל הספורט בסך מע 
 .₪ 125,000מענק  טוטו וינטר בסך  
 משרד הביטחון., מענק ₪ 141,204,  בסך של מחסן פסח, 705הגדלת תב"ר  
 חלק המועצה. ₪ 60,000שיקום כבישים בסך  479תכנון , השתתפות מתב"ר  –, תחנות הסעה בספיר 739 הגדלת תב"ר 
 , מענק פיתוח משרד הפנים. ₪ 100,000, התייעלות אנרגטית , בסך 745פתיחת תב"ר  
 , מענק משרד החינוך  ₪ 300,000מקיף שיטים , בסך  –, שיפור תנאי שהייה בכיתות  746פתיחת תב"ר  
 , מענק משרד החינוך ₪ 250,000גנ"י  , בסך  –, שיפור תנאי שהייה בכיתות  747פתיחת תב"ר  
 , מענק משרד החינוך ₪ 25,000חממת הערבה   , בסך  –, שיפור תנאי שהייה בכיתות  748פתיחת תב"ר  
 , מענק משרד החינוך ₪ 275,000שיטים יסודי   , בסך  –, שיפור תנאי שהייה בכיתות  749פתיחת תב"ר  

 



 

השתתפות מועצה בסך  ₪ 84,000, מענק משרד התחבורה  ₪ 120,000, תכנון כבישי גישה בתי עלמין , 741פתיחת תב"ר 
 שיקום כבישים. 479מתב"ר   ₪ 36,000

השתתפות מועצה בסך  ₪ 70,000 , מענק משרד התחבורה ₪ 100,000, תכנון שני צמתים בפארן , 744פתיחת תב"ר 
 שיקום כבישים. 479מתב"ר  ₪ 30,000

והשתתפות מועצה   ₪ 19,750, מענק משרד הביטחון בסך  ₪ 39,500, שיפוץ מחסן חירום מועצתי, בסך  751פתיחת תב"ר 
 שיפוץ מבנים ותשתיות. 664מתב"ר  ₪ 19,750בסך 

 מענק משרד החינוך.,  ₪ 734,532, גן ילדים פארן, בסך 750פתיחת תב"ר 
 , מענק משרד השיכון. ₪ 500,000, מבנה רכב תכליתי בצוקים, בסך  658הגדלת תב"ר 

 
 הוצגו השינויים בהרכב הוועדות, יוגש לאישור במליאה הבאה. .5

בהתאם אושרו  –לעמותות העוסקות בתחומים בהם החליטה המועצה לתמוך  2016 המועצה לשנת  תמיכות  .6

 .המצ"בהוועדה כמפורט בפרוטוקול ת להמלצת וועדת התמיכו

 אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה לצורך הקצאת מפעל הפיס. .7

מורשי החתימה של המועצה בבנק "דקסיה" לצורך ניהול תמיכות מפעל הפיס. לאשר פתיחת חשבון בנק הוחלט: 

 .הנחוצים לשם פתיחת החשבון הנ"ל מסמכיםכל הלחתום על  מוסמכים מטעם המועצה

 . המצ"ב בהתאם להמלצת וועדת ההנחות ולפרוטוקול הוועדה 2016מתן הנחות בארנונה לשנת אושר  .8

בכל מקום בחוקי  חוקי העזר של המועצה. וכאחראי על  אכיפתאת מר רפי גלעדי  כפקח המועצה  להסמיך הוחלט  .9

 העזר בו מופיעה הסמכה לפקח המועצה, תהא נתונה הסמכות לפקח רפי גלעדי. 

שילוט ב יש צורך בדיקה האם  נדרשתרינת רוזנברג. ע"י  הפרויקט הוצג בפני חברי המליאה  -ים שילוט בישוב .10

. כפי שירשו במפרט המכרזבשפות נוספות. במסגרת המכרז על הקבלן לעמוד בתנאי בטיחות וקונסטרוקציה 

מוסדר. במסגרת הפרויקט השילוט  הלאהנהלות הישובים ידרשו לקבל החלטה בכל הקשור לשילוט הקיים 

ועמוד חצים המכווין לאתרים  בהכולל: שלט כניסה לישוב, מפה, עמודים לפרסום עסקים בכניסה לישו , הראשון

הסדרה והסרה של כולל למגרשים,  יסהע"ח המועצה. הישובים מתחייבים להשלים שילוט בכנ ועיקרים בישוב יהי

, המקור התקציבי הגדלת מענק האיזון  ₪מיליון  0.5ידה. אומדן העלות כ השילוט ה"פיראטי" ושמירה על שפה אח

 . 2016לשנת 

ע"י נעמי בקר ורינה פרץ גל כולל הצעה לקליטת תושבים  2016הוצגה תכנית העבודה של  קהילה ודמוגרפיה לשנת  .11

 במליאה הבאה תערך הרחבה ודיון לגבי הישוב החדש "עיר אובות" . בהרחבות הישובים.
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