
 

 
 172.105.מתאריך   36פרוטוקול מליאה מספר  

 אוסי וינטר, יואב מויאל, שגיא קלייןאייל בלום,  משתתפים:

לי רו"ח, עו"ד א,  צחי ד נעמי בקר איתן ליפשיץ, רינה פרץ גל, אורן בר לבן, ,יובל ברזיליאודי שגב,  ,נוכחים:

 רויטל טריפלר מנכ"לית המועצה. , רועי פטריק

 רויטל טריפלר.רשמה: 

 :על סדר היום

 .21.11.2017מתאריך  61אישור פרוטוקול מליאה מס'  .1

 .05.12.2017מתאריך  62אישור פרוטוקול מליאה מס'  .2

 אייל בלום. -2018הצגת תכנית עבודה ותקציב לשנת  .3

 .2018אישור תקציב המועצה לשנת  .4

 אישור נטילת הלוואה לפרויקט מרכז שחיה אזורי .5

 רים."אישור תב .6

 דיון והחלטות:  
 

 .21/11/2017מתאריך  61הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה מספר .1

 .05/12/2017מתאריך   62הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה מספר  .2

במהלך הצגת התכנית סקר  .2018לשנת  המועצה עבודה ותקציבהאייל בלום ראש המועצה הציג את תכנית  .3

 ראש המועצה את הנושאים הבאים : 

  ישוביםבפיתוח מגרשים להרחבות. 

  פיתוח תעסוקה ותעשייה. 

 הצגת פרויקטים של פיתוח ובינוי ברחבי המועצה. 

  שמוליק פרידמן. –קליטת מנהל חדש למו"פ 

 .חמי ברקן יו"ר הוועדה החקלאית ביקש לסיים את תפקידו 

  90מיתוג הערבה וכביש  –קידום התיירות במועצה . 

 מואה, מיצד חצבה, פארק ספיר וצוקים. -שיווק תב"עות למגרשי אטרקציות 

  המועצה  ₪מיליון  6.4, מקור המימון טוטו   ₪מיליון  9אומדן הפרויקט  –אולם הספורט ,

     ₪מיליון  2.6המועצה תיקח הלוואה בסך  הצורך  תבמיד .פועלת לגייס את יתרת המימון

 .2018את תכנית העבודה לשנת  לאשרהוחלט: 

עיקרי השינויים ביחס לתקציב שנה ו 2018מנכ"לית המועצה, רויטל טריפלר, הציגה את תקציב המועצה לשנת  -גזברית .4

 (. נערך דיון וניתנו הסברים וביאורים בנושא.2017קודמת )

 . (צ"במ) ₪ 44,265,328כפי שהוצג בסך כולל של  2018המועצה לשנת לאשר את התקציב  1נגד  3ברוב של   הוחלט:   

  .(מצ"ב)הפרויקטים  בהתאם לנספח תקציב תקצוב תקני כ"א, הפעולות ו לאשר את  הוחלט:

ובמימון גופים  יה האזורי. הפרויקט מבוצע על ידי החברה לפיתוחיניתנה סקירה בנושא פרויקט הקמת מרכז השח .5

  ממשלתיים ותורמים.



 

למימון השלמת הפרויקט , נטילת ההלוואה  ₪מיליון  2לצורך השלמת פרויקט מרכז השחייה האזורי ליטול הלוואה בסך : הוחלט

 מותנת באישור משרד הפנים. 

 

 הוחלט לאשר את התב"רים הבאים: .6

 החינוך. , מענק משרד ₪   203,929, בסך של גן ילדים בחצבה – 727תב"ר חדש  הגדלת   

      .ארה"ב  JNF, מענק  ₪ 2,178,787.41 ך , בס מרכז הצלה  – 733תב"ר  הגדלת   

   

                                                                                                                      _____________________ 

 \חבר מליאה                                                                                 אש המועצה                                 ר  


