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כ"ג חשון תשע"ה
 61נובמבר 4162

משתתפים:
מרדכי (מוצי) דהמן
גבי פלקסר
ניב כהן ,צחי רביב
חיים לוי
הילה ברקי

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 00/4102
שהתקיימה בתאריך  01/00/4102במשרדי המועצה
-

ראש המועצה
קליה
אלמוג
מצפה שלם
ורד יריחו

חסרים:
מיכל ראב ,אפי מושקטו ,יניב בן זקן,גבי שיטרית ,סוזי שליו
נוכחים:
דנון יצחק ,דוד בלאו
להלן סדר יום לישיבה:
 .1אינפורמציה.
 .2אישור פרוטוקול .61/62
 .3אישור תברי"ם.
 .4הדו"ח הכספי הרבעוני ל.41.9.62-
 .5חוק עזר למגילות היטל ואגרת ביוב תשע"ד .4162
 .6תקציב .4162
 .7שונות.
.1

אינפורמציה

ביקור שר החינוך במגילות
א.
שר החינוך מר שי פירון היה אורח של המועצה .השר ביקר בבית הספר מגילות ובבית הספר יפתח
באבנת .השר התרשם לטובה ממערכת החינוך שלנו במועצה והבטיח לסייע ככל שיוכל בעיקר
בתחום הבינוי בבית הספר האזורי מגילות.
פגישה עם מנכ"ל משרד הקליטה
ב.
התקיימה פגישה עם מנכ"ל משרד הקליטה מר עודד פורר יש כוונה לנסות לכוון עולים לקליטה
ביישובי מגילות.
תקציב 4102
ג.
וועדת הכספים של הכנסת אמורה לאשר תקציבים התקועים בשל מחלוקות פוליטיות .אנו אמורים
לקבל במסגרת זו הקצבות להסדרת נחלים מהמנהל האזרחי.
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תחבורה ציבורית-קו מס 42
ד.
החל לפעול קו תחבורה ציבורית חדש ממצפה שלם למעלה אדומים הקו אמור לעבור בכל יישובי
המועצה .הקו אמור לעבור גם במישור אדומים ברמי לוי .אופן תפעול הקו ושעות הפעילות שלו יקבעו
בהתאם לשימוש של ציבור הנוסעים בקו.
ה .משרד השיכון
המשרד לממשיך לסייע בפיתוח תשתיות בהרחבות היישובים.
אלמוג וורד יריחו טרם השלימו את הטיפול הנדרש מול המחוז להכנת חישוב עלויות פיתוח למתחמי
ההרחבה ביישוב.
ו .חגיגות  21שנה למגילות
האירוע התקיים במצפה שלם ,התגובות של באי האירוע מפרגנות מאוד.
הארגון והתוכן של האירוע היו טובים .תודה מיוחדת לדנון יצחק ולאורית הרשטיג על תרומתם
להצלחת האירוע.
ז .אתר הטבילה – הרכב הדירקטוריון
מוצי ציין שהתקנון הקיים של החברה לפיתוח אתר הטבילה טעון עדכון .בהתאם לתקנון הקיים יש
למגילות זכות למנות  4דירקטורים ולבקעת הירדן יש זכות דומה ,סה"כ  1דירקטורים .עד לשינוי תקנון
החברה ,ניב כהן יוזמן להשתתף בישיבות הדירקטוריון של החברה לפיתוח אתר הטבילה ,לאחר שינוי
התקנון יוצע להוסיפו כחבר דירקטוריון מן המניין.
אישור פרוטוקול 01/4102
.2
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול .61/4162
.1

אישור תבר"ים.

א .תב"ר 051

עוז לתמורה בית הספר יפתח
 225511מענק משרד החינוך.
תב"ר  051מאושר פה אחד.

ב .תב"ר 51

גן ילדים אבנת תשתיות היקפיות.
 ₪ 555251מענק משרד החינוך.
תב"ר  51מאושר פה אחד.

החלטה:

החלטה:
ג .תב"ר 052

צוק איתן .
 ₪ 625160מענק משרד הפנים.
תב"ר  052מאושר פה אחד.

ד .תב"ר 055

מט"ש אלמוג
₪ 452215111
 ₪ 054055662מענק רשות המים.
 ₪ 052225002השתתפות קיבוץ אלמוג.
תב"ר  055מאושר פה אחד.

החלטה:

החלטה:
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ה .תב"ר 015

מרכז טיפולי
הגדלת התב"ר ב.₪ 0115111-
 ₪ 515111השתתפות משרד הרווחה.
 ₪ 515111השתתפות מטופלים.
סכום התב"ר לאחר ההגדלה בו .₪ 2115111
תב"ר  015מאושר פה אחד.

ו .תב"ר 51

תכנון מתקן טיהור שפכים אבנת.
הגדלת התב"ר ב ₪ 255511-מענק ההסתדרות הציונית העולמית
סכום התב"ר לאחר ההגדלה .₪ 0455511
תב"ר  51כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

החלטה:

החלטה:

רכישת רכב לקב"ט המועצה .
 ₪ 0065522מענק משרד הביטחון .
תב"ר  025מאושר פה אחד .

ז.תב"ר 025
החלטה:

 .2הדו"ח הכספי הרבעוני ל11.9.02-
הדו"ח הכספי הרבעוני ל 41.9.62-הוצג בפני חברי מליאת המועצה.
החלטה :הדו"ח הכספי הרבעוני ל 41.9.62-מאושר פה אחד.
 .5חוק עזר ביוב למגילות ים המלח היטל ואגרה התשע"ד 4102
חוק העזר תוקן בהתאם להערות שהיו למר יוני לוי מרשות המים.
בגרסה הקודמת של חוק העזר התעריפים של אגרת הביוב היו נמוכים מהמינימום הנדרש
ע"י רשות המים (המינימום ע"פ הנחיות רשות המים  ₪ 011לבית אב לשנה).
התעריפים עודכנו ע"י חברת אורבניקס בהתאם להנחית רשות המים .
לאחר אישור המליאה יועברו התעריפים לאישור חברת ג'יגה ולאחר מכן יעביר היועץ המשפטי
של המועצה את חוק העזר לאישור משרד הפנים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את חוק עזר ביוב היטל ואגרה למגילות תשע"ד 4162
בהתאם לתעריפים המעודכנים ל 9.66.62-בחוברת שהוכנה ע"י אורבניקס .
 .2תקציב 4105
עדיין לא קיבלנו מידע על המענקים אותם אנו צפויים לקבל בשנת .4162
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 4162
סך של  60,111אלש"ח.
מרדכי (מוצי) דהמן

ראש המועצה
העתק:
חברי מליאת המועצה
עו"ד יזהר דגני ,עו"ד אביחי שרביט ,יועץ משפטי
שמור פרוטוקול 66/4162
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