
 

 2017.04.03מתאריך   54פרוטוקול מליאה מספר  

 

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

נוכחים: איתן ליפשיץ, גלעד ליבני, יובל ברזילאי, אודי שגב, אשר לביא, מור זילברשטיין, חמי ברקן, עו"ד רועי פטריק, עלי 

 גל, אורית כהן, רויטל טריפלר מנכ"לית המועצה, פסח גמליאל, אסף בוקס, יורם דדון.-דבסן מבקר המועצה, רינה פרץ

 רויטל טריפלר.: מהשר

 :על סדר היום

 .12.03.2017מתאריך  53אישור פרוטוקול מליאה מס'  .1

 דיון בהשתתפות עלי דבסן. -2015דוח מבקר המועצה לשנת  .2

 .2017לשנת  בארנונה תאישור המלצת ועדת הנחו .3

 מוסדות ציבור.באישור פרוטוקול תמיכות  .4

 דיון בהשתתפות חמי ברקן ומור זילברשטיין. -קליטה חקלאית במושב עידן  .5

 דיון בהשתתפות אורית כהן ופיטר רבין. -סטרליההצגת פעילות שותפות ערבה או .6

 שינויים ואישורי תב"רים. .7

 .2016אישור הדוח הכספי הרבעוני הרביעי לשנת  .8

 סקירת ראש המועצה. .9
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 .12.03.2017מתאריך  53הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה מס'   .1

)מצ"ב(. ניתנה סקירת פעילות הועדה  2015עלי דבסן, מבקר המועצה, הציג את פרוטוקול ועדת הביקורת לשנת   .2

יל בלום, מבקש ממנכ"לית המועצה, ותיקון הליקויים שנעשו בדגש על ניהול הרכש במועצה. ראש המועצה , אי

 רויטל טריפלר ומבקר המועצה, עלי דבסן, לעקוב אחר תיקון הליקויים ולדאוג שלא יישנו.

 לאשר את המלצת ועדת הביקורת. הוחלט:

 15.03.2017בארנונה כפי שמפורט בפרוטוקול הועדה מתאריך הנחות הועדת  המלצות הוחלט לאשר את .3

  אה ומצ"ב.כפי שהוצג בפני חברי המלי

. תמיכת המועצה אושרה על ידי 2017המועצה במוסדות הציבור המצ"ב לשנת  תהוחלט לאשר את תמיכ  .4

שנקבעו על ידי מליאת המועצה והתמיכה מתוקצבת בתקציב  םועדת התמיכות, היא בהתאם לקריטריוני

 .2017המועצה לשנת 

בשנה, המושב פונה למועצה בבקשה לסייע  נמצא בתכנית קליטה של שלוש משפחות לפחותמושב עידן   .5

להכשיר בזמן את השטחים החקלאיים ואת חלקות המגורים. המועצה תסייע בתהליך וליווי הקליטה 

 כמו לאורך כל השנים.

מליאת המועצה מברכת את נציגי  השנים האחרונות. 10הוצגה פעילות שותפות ערבה אוסטרליה במהלך .  6

 ים ומוצלחת זו.השותפות על פעילות רבת שנ

 .  הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:7

 . ₪ 550,000, בניית בית כנסת קבע בחצבה, מענק המשרד לשירותי דת בסך של  776תב"ר חדש  .א



 

 .₪ 743,000, מגרש ספורט בעידן, מענק משרד השיכון בסך של 775תב"ר חדש  .ב

 .₪ 172,000ך של , הקמת גני משחקים בישובים, מענק משרד הפנים בס740הגדלת תב"ר  .ג

 .₪ 760,000ארה"ב בסך של  JNF, הקמת גן ילדים בחצבה, מענק 727הגדלת תב"ר  .ד

ליום  להעביר את יתרות התב"ריםבעקבות הערות שנתקבלו ממבקר הרשות מטעם משרד הפנים, הוחלט      

 אותם.וכן לסגור  לקרן לפיתוח ,  צ"במלפי הרשימה ה , 31/012/2016

 

וענתה על שאלות חברי  2016לשנת  רביעי ר, מנכ"לית המועצה, הציגה את הדוח הרבעוני הרויטל טריפל.    8

 המליאה.

 לאשר את הדוח המצ"ב. הוחלט:     

 החטיבה להתיישבות היו בביקור במועצה והם יחלו לפעול בקרוב.  –.  סקירת ראש המועצה 9

רינת רוזנברג , דוברת  .20.04.2017ועצה בתאריך ביקורים צפויים: שר האוצר ושר השיכון יגיעו לביקור במ     

 על עבודתה המקצועית במהלך השנים.לרינת המועצה, סיימה את תפקידה הנני מודה 

 
                                                                                                                  _____________________ 

 חבר מליאה ש המועצה                                                                                                                     אר


