
 

 201512.21.מתאריך   39פרוטוקול מליאה מספר  

 

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

גל, יובל ברזילאי, עו"ד רועי פטריק, קובי דרשר,  -ליפשיץ, רינה פרץרינת רוזנברג, רויטל טריפלר, איתן  נוכחים:

 גלעד ליבני, אשר לביא, אוסנת מלול.

 רינת רוזנברג.: מהרש

 :על סדר היום

 . 23.11.2015מתאריך  38אישור פרוטוקול מליאה מס' .        1

 בלום.רינת רוזנברג ואייל  -2016גת תכנית עבודה ותקציב לשנת הצ.        2

 .2016.        אישור תקציב המועצה לשנת 3

 .2016אישור הצעת תקציבי הוועדים המקומיים ותעריפי גביית ארנונה ועד מקומי לשנת .        4

 .        עדכון הרכב ועדת מכרזים.5

 תב"ר . אישור.        6

 סקירת ראש המועצה.  .      7

 דיון והחלטות:  

 .23.11.2015 מתאריך 38 ספרפרוטוקול מליאה מהוחלט לאשר את      .1

  .2016לשנת  דוברותשל ה הציגה את תוכנית העבודה ,המועצה דוברת ,רינת רוזנברג  .   2

 .2016לאשר את תכנית העבודה לשנת  הוחלט:        

 .2016שנת ב המשימות המובילותועצה ואת של המ ציג את תוכנית העבודהה ,ראש המועצה ,אייל בלום        

 .2016לאשר את תכנית העבודה לשנת  הוחלט:        

   ונתנה הסבר על עיקרי התקציב  2016מנכ"לית המועצה, רויטל טריפלר, הציגה את תקציב המועצה לשנת .     3     

 (. נערך דיון וניתנו הסברים וביאורים בנושא.2015והשינויים העיקריים ביחס לתקציב של שנה קודמת )

 ומצ"ב. ₪ 000711,39,לאשר את התקציב כפי שהוצג בסך כולל של  הוחלט:             

 2015הוחלט לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים ותעריפי גביית ארנונה של הוועדים המקומיים לשנת .   4     

 כדלקמן:

 תעריף למ"ר חקלאי בש"ח  תעריף למ"ר מגורים בש"ח  סך תקציב בש"ח שם הישוב

 0.00 למ"ר מבנה מגורים  ₪ 30.40 1,986,527 עידן

 למ' בנחלה ₪ 0.01 למ"ר בית מגורים   ₪ 8.2 955,600 חצבה

 למ"ר למבנה מגורים  ₪ 9.57 394,549 ספיר

 למ"ר  ₪ 1מ'  100ומעל 

- 

 0.27 0.00 1,968,360 צופר

 - 0.00 401,400 צוקים

 - 11.00 1,291,150 פארן

 0.23 17.38 3,972,000 עין יהב



 

              

 א קליין במקום יואב מויאל , יואבהרכב ועדת המכרזים כדלקמן: יו"ר הועדה יהיה שגיעדכון  אתלאשר  הוחלט.     5

 .וועדהברוך אושרוביץ ישמש כנציג ציבור במויאל יכהן כחבר הוועדה ו

מענק  ₪ 84,000ספיר ועיר אובות, בסך של  -, תכנון כבישי גישה לבתי העלמין 741חדש מס'  .     הוחלט לאשר תב"ר6

 משרד התחבורה. 

  -סקירת ראש המועצה .    7

 ייפתח בשבוע הבא.רז לאספקת שירותי הנהלת חשבונות שמכפרסום  אייל בלום, ראש המועצה, נתן עדכון על        

 

 

 

     

 

                                                                                                                  ___________          __________ 

 חבר מליאה                   ראש המועצה                                                                                                            




