 72באפריל 7102
כ"ז ניסן תשע"ד

משתתפים:
מרדכי (מוצי) דהמן
גבי פלקסר ,מיכל ראב
סוזי שליו
חיים לוי ,גבי שטרית
הילה ברקי

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 3/4102
שהתקיימה בתאריך  42.2.02במשרדי המועצה
-

ראש המועצה
קליה
בית הערבה
מצפה שלם
ורד יריחו

חסרים:
יניב בן זקן ,אפי מושקטו ,ניב כהן ,צחי רביב
נוכחים:
דנון יצחק ,בלאו דוד ,יוסי צופי ,אודי איזק
להלן סדר יום לישיבה:
 .1אינפורמציה.
 .2אישור פרוטוקול .717102
 .3אישור תברי"ם.
 .4דו"ח ביקורת מבקר הפנים.
 .1אינפורמציה
א .התהליך המדיני
יו"ר האופוזיציה יצחק בוז'י הרצוג ביקר במועצה יחד עם נציגים ממפלגת העבודה (סתיו שפיר,
איציק שמולי ,עומר בר לב ועוד) ,אין עדיין "פוקוס" על התהליך המדיני ,אין בינתיים מפת גבולות
עם הרשות הפלסטינאית.
ב .תכנית אסטרטגית וחזון חינוכי
התחיל סבב של מפגשים ביישובי המועצה עם צוות היועצים המלווים את התכנית האסטרטגית
והחזון החינוכי .הכוונה לשלב את היישובים בתהליך בניית התכנית האסטרטגית והחזון החינוכי.
ג .ביקור של נציגי הקונסוליה האמריקאית במועצה
נציגי הקונסוליה האמריקאית ביקרו באזור והתרשמו מהפיתוח ומהעשייה ההתיישבותית
בצפון ים-המלח.
ד .ביקור של ח"כ עופר שלח ממפלגת יש עתיד
ח"כ עופר שלח ממפלגת יש עתיד ביקר וסייר במועצה .אנו מקווים שיהפוך לשגריר של רצון טוב
לאזורנו.
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ה .חובות היישובים לחטיבה להתיישבות
התקיימה ישיבה עם החשבת של החטיבה להתיישבות הגב' רחל ירום .יש כוונה להסדיר את
חובות הישובים לחטיבה להתיישבות .על היישובים יהיה להתחיל לשלם את החוב שיגבה לאחר
ההסדר לחטיבה להתיישבות.
 .2אישור פרוטוקול 4/4102
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול . 717102
 .3אישור תבר"ים.
א .תב"ר 59

החלטה:

תשתיות ל 41-יח"ד בבית הערבה
הגדלת התב"ר ב 311,111-ש"ח
סכום התב"ר העדכני  0,011,111ש"ח
תב"ר  59כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד אחד.
-7-

ב .תב"ר 033

פסטיבל 4102
הגדלת התב"ר ב ₪ 33,113 -מענק משרד התיירות.
סכום התב"ר העדכני .₪ 214,113
תב"ר  033כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

ג .תב"ר 038

תשתיות בהרחבה הקהילתית בקליה
 ₪ 311,111מענק משרד השיכון .
תב"ר  038מאושר פה אחד.

ד .תב"ר 922

תשתיות בהרחבה הקהילתית בקליה
הפחתת הסכום בתב"ר ב ₪ 311,111-מענק משרד השיכון
סכום התב"ר העדכני ₪ 0,511,111
תב"ר  922כולל ההפחתה בו מאושר פה אחד.

ה .תב"ר 035

כביש גישה לקליה
 ₪ 4,323,11מענק נתיבי ישראל -החברה הלאומית לדרכים
תב"ר  035מאושר פה אחד

החלטה:

החלטה:

החלטה:

החלטה:
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 .2דו"ח ביקורת מבקרת הפנים
הדו"ח שהכן ע"י גב' איריס כוכבי בנוגע לבטיחות גני הילדים ביישובי המועצה חולק לחברי המליאה.
יתקיים דיון במימצאי הדו"ח במליאה הבאה בהשתתפות מבקרת הפנים הגב' איריס כוכבי.

מרדכי (מוצי) דהמן

העתק:
חברי מליאת המועצה
עו"ד יזהר דגני,עו"ד נתנאל כץ יועץ משפטי

ראש המועצה

שמור בלאו פרוטוקול 0117102
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