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פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 2/2015
שהתקיימה בתאריך  16.4.15במשרדי המועצה

משתתפים:
מרדכי (מוצי) דהמן
גבי פלקסר ,מיכל ראב ,אפי מושקטו -
סוזי שליו
ניב כהן ,צחי רביב
גבי שטרית,

ל' ניסן תשע"ה
 19אפריל 2015

ראש המועצה
קליה
בית הערבה
אלמוג
מצפה שלם

חסרים:
חיים לוי ,יניב בן זקן ,הילה ברקי
נוכחים:
דנון יצחק ,איריס כוכבי ,יואב שליו ,צופי יוסי ,אוריאל אהרונוב
להלן סדר יום לישיבה:
 .1אינפורמציה.
 .2אישור פרוטוקול .01/2015
 .3אישור תברי"ם.
 .4אישור הדו"ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה ל.31.12.14-
 .5תקנון החברה לפיתוח אתר הטבילה.
 .6שונות.
.1

אינפורמציה

אתר הטבילה מתחם תחתון
א.
יש מגעים עם המנהל האזרחי ומתאם הפעולות בשטחים האלוף יואב מרדכי (פולי )לאפשר
לחברה הכלכלית לפיתוח אתר הטבילה לפתח יזמות באתר הטבילה במתחם מזרחית
לגדר המערכת.
ב .חוזים על קרקעות
נעשה מאמץ להסדיר מול המנהל האזרחי חוזים על קרקעות המעובדות ע"י היישובים ואין ליישובים
חוזה מסודר מול המנהל האזרחי על קרקעות אלו.
ג .תב"ע אלמוג
הטיפול במתן תוקף לתב"ע העדכנית של אלמוג לקראת סיום .אנו מקווים שהתב"ע של אלמוג
תקבל תוקף בהקדם.
ד .סיור של השר אורי אריאל שר הבינוי והשיכון במגילות
בחול המועד פסח סייר השר אורי אריאל במרחב המועצה ,אורי הבטיח להמשיך ולסייע בפיתוח
ההתיישבות בצפון ים המלח בכל תפקיד ממלכתי שיוטל עליו בממשלה הבאה.
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ה .תכנון תיירותי
נעשות עבודות תכנון תיירותי למרחב צפון ים המלח בתקציב של משרד התיירות ושל המשרד
לאיכות הסביבה .תוצרי התכנון יוצגו באחת המליאות הקרובות כשיהיו תוצרים כאלו.
ו .קולות קוראים משרדי הממשלה
היישובים שלנו לא מספיק ערניים בכל הקשור להגשת קולות קוראים ובקשות לסיוע תקציבי
הממשלה השונים .פרנסי היישובים נדרשים לגלות יותר ערנות ויותר אכפתיות ולבקש סיוע ממלכתי
בפרויקטים אותם בכוונתם לקדם.
אישור פרוטוקול 1/2015
.2
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול .1/2015
.3

אישור תבר"ים.

א .תב"ר 145

רכישת רכב לקב"ט המועצה
הגדלת התב"ר ב ,₪ 113,000-העברה מהקרן לפיתוח
סכום התב"ר העדכני ₪ 231,746
תב"ר  145כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

ב .תב"ר 166

קמפיין צמיחה דמוגרפית
 ,₪ 300,000מענק משרד השיכון
תב"ר  166מאושר פה אחד.

ג .תב"ר 159

ניקוז והסדרת נחלים
הגדלת התב"ר ב ,₪ 214,000-מענק מהמנהל האזרחי
סכום התב"ר העדכני ₪ 814,000
תב"ר  159כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

ד .תב"ר 103

הרחבת בית הספר מגילות
הגדלת התב"ר ב ₪ 110,000-מענק משרד החינוך
הגדלת התב"ר ב ,₪ 600,000-העברה מהקרן לעבודות פיתוח
סכום התב"ר העדכני ₪ 8,555,744
תב"ר  103כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

ה .תב"ר 135

מרכז טיפולי
הגדלת התב"ר ב,₪265,000-
 ₪ 75,000העברה מהקרן לעבודות פיתוח
 ₪ 70,000מענק משרד הרווחה
 ₪ 120,000השתתפות הורים בפעילות
סכום התב"ר העדכני ₪ 665,000
תב"ר  135כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

ו .תב"ר 167

גידור חקלאי בטחוני בוורד יריחו
₪ 150,000
 60,000משרד הבטחון
 60,000משרד החקלאות
 ,₪ 30,000השתתפות בעלים
תב"ר  167מאושר פה אחד

החלטה:

החלטה:

החלטה:

החלטה:

החלטה:

החלטה:
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גידור חקלאי בטחוני בית הערבה
₪ 150,000
 60,000משרד הבטחון
 60,000משרד החקלאות
 ,₪ 30,000השתתפות בעלים
תב"ר  168מאושר פה אחד.

ח .תב"ר 169

מט"ש אובנת
₪ 2,191,000
 ₪ 1,272,800מענק רשות המים.
 ₪ 918,200העברה מתב"ר .141
תב"ר  169מאושר פה אחד.

החלטה:

החלטה:

 .4הדו"ח הכספי המבוקר ל 31.12.14-של החברה לפיתוח אתר הטבילה
הדו"ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה ל 31.12.14-הוצג בפני חברי
המליאה(.הדוח נדון ואושר בדרקטוריון של החברה לפיתוח אתר הטבילה ) .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר של
החברה לפיתוח אתר הטבילה ל.31.12.14-
 .5תקנון החברה לפיתוח אתר הטבילה
נדרש לעדכן את תקנון החברה לפיתוח אתר הטבילה על מנת לעדכן את מספר חברי
הדירקטוריון של החברה.
השינוי בתקנון צריך לקבל את אישור המליאה הן במגילות והן במועצה האזורית בקעת הירדן.
השינוי בתקנון צריך לקבל אישור של הממונה על היישובים היהודיים ביו"ש.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שינוי תקנון החברה לפיתוח אתר הטבילה
בסעיפים  ,59ו 60-סעיפים הנוגעים במספר חברי הדירקטוריון של החברה זאת בהתאם לאישור
הנהלת החברה בפרוטוקול מיום .12.4.15
 .6שונות
א .בית הספר מגילות – אפי מושקטו ביקש שבאחת המליאות הקרובות יתקיים דיון בנוגע
לבית הספר האזורי מגילות .מוצי הבטיח שאודי ורחלה מנהלת בית הספר יגיעו לאחת
המליאות הקרובות ויציגו את הנעשה בבית הספר.
ב .צחי רביב מבקש לקיים דיון במליאה בנושא הרכב הדירקטוריון של החברה לפיתוח אתר
הטבילה ושל החברה הכלכלית לפיתוח מגילות .מוצי הבטיח שהנושא ידון באחת
המליאות הקרובות .
מרדכי (מוצי) דהמן

העתק:
חברי מליאת המועצה
עו"ד יזהר דגני ,עו"ד אביחי שרביט ,יועץ משפטי

ראש המועצה

שמור פרוטוקול 2/2015
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