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פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 7/4102
שהתקיימה בתאריך  477702במשרדי המועצה

משתתפים:
מרדכי (מוצי) דהמן
גבי פלקסר ,אפי מושקטו,
סוזי שליו
צחי רביב,
חיים לוי ,גבי שטרית

-

-

ראש המועצה
קליה
בית הערבה
אלמוג
מצפה שלם

חסרים:
מיכל ראב ,ניב כהן ,ברקי הילה ,יניב בן זקן
נוכחים:
דנון יצחק ,בלאו דוד,צופי יוסי ,איריס שש כוכבי ,אוריאל אהרונוב
להלן סדר יום לישיבה:
אינפורמציה.
.1
אישור פרוטוקול .4102 ,4102 , 2102
.2
אישור תברי"ם.
.3
אישור הדו"ח הכספי  ,30.04.03החברה הכלכלית לפיתוח מגילות בע"מ.
.4
דו"ח מבקרת הפנים – בטיחות בגני ילדים.
.5
חוק עזר לביוב מגילות.
.6
רשימת קבלנים למכרז זוטה.
.7
שונות.
.8
.1

אינפורמציה

המצב הבטחוני
א7
יש הערכות מודיעינית שהמתח באזור יו"ש יגבר .יש להימנע מכניסה ליישובים פלסטינאים.
יש להימנע מנסיעה בטרמפים.
ביקור סגנית שר הפנים ויו"ר החטיבה להתיישבות
ב7
גב' פאינה קירשנבאום סגנית שר הפנים ומר דני קריצ'מן יו"ר החטיבה להתיישבות ביקרו
במועצה .הוצגו בפניהם צרכי פיתוח של המועצה .הבטיחו שייסעו ככל שיתאפשר להם.
קמפיין צמיחה דמוגרפית
ג7
מוצי הציג שהמועצה יצאה בקמפיין תקשורתי לעידוד הצמיחה הדמוגרפית ביישובי המועצה.
עיקר המאמץ יעשה במדיה האלקטרונית (אינטרנט).
תקציב התיישבות צעירה
ד7
התקציב אמור היה להיות מאושר בוועדת הכספים בכנסת אונו מקווים שהתקציב יאושר
בקרוב.
חטיבה להתיישבות
ה7
גבי פלקסר ביקש שהמועצה תפעל בחטיבה להתיישבות שניתן יהיה להכיר בהוצאות שהיו
ביישובים מתחילת שנת  4702גם אם תקציב החטיבה לפרויקט מגיע במחצית השניה של ( 4702נכון
בעיקר בתקציב חברה וקליטה).
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אישור פרוטוקולים 4/4102 2/4104 2/4104
.2
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולים .414702 ,414702 ,214702
74

אישור תבר"ים7

א .תב"ר 042

מרכיבי בטחון באובנת
הגדלת התב"ר ב ₪ 440111-מענק ההסתדרות הציונית
סכום התב"ר לאחר ההגדלה ₪ 0740111
תב"ר  042כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד7

ב .תב"ר 014

הרחבת בית ספר מגילות
הגדלת התב"ר ב ₪ 220470 -מענק מפעל הפיס7
ההגדלה מיועדת להצטיידות בבית הספר7
תב"ר  014כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד7

ג .תב"ר 021

מצלמת תצפית מאגר אוג 4
₪ 2110111
 2110111מענק משרד הבטחון
 ₪ 0110111מענק ההסתדרות הציונית העולמית7
תב"ר  047מאושר פה אחד7

ד .תב"ר 02

מרכיבי בטחון מצפה שלם
הגדלת התב"ר בסך ₪ 4420111
מענק משרד הבטחון
סכום התב"ר לאחר ההגדלה 7₪ 7000111
תב"ר  02כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד7

החלטה:

החלטה:

החלטה:

החלטה:
ה .תב"ר 020

הלוואת פיתוח 4102
 ₪ 002110111מבנק הפועלים7
הלוואה ל 01-שנים בריבית צמודה לפריים71742+
הפריים היום 74742%
תב"ר  020מאושר פה אחד7

ו 7תב"ר 024

מרכז פיס וקהילה7
 ₪ 2110111מענק משרד השיכון
תב"ר  024מאושר פה אחד7

ז .תב"ר 024

שיפוץ חצר בית הספר מגילות7
 ₪ 010111מענק משרד הפנים7
תב"ר  024מאושר פה אחד7

החלטה:

החלטה:

החלטה:
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הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל740704704-

הדו"ח הכספי המבוקר ל 3010414703-של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות הוצג בפני חברי מליאת
המועצה .הדו"ח נדון גם בדירקטוריון החברה הכלכלית ואושר על ידי הדריטוריון .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח
מגילות ל.30.04.03-
דו"ח מבקרת הפנים – בטיחות גני ילדים .
72
הגב' איריס כוכבי מבקרת הפנים של המועצה הציגה את דו"ח הביקורת אותו הכינה על בטיחות גני
הילדים ביישובי המועצה.
הודגש כי הגנים פועלים ע"י ובאחריות הוועדים המקומיים אולם למועצה יש סמכות פיקוח על הנעשה
בגנים אלו .המועצה העבירה את ממצאי הדו"ח ליישובי המועצה בצירוף  1דרישה לתיקון מיידי
של הליקויים עליהם הצביעה המבקרת.
חוק עזר ביוב למגילות .
74
התחשיבים שהוכנו ע"י חברת אורבניקס להיטל הביוב ולאגרת הביוב הוצגו בפני חברי מליאת
המועצה .התחשיבים הוכנו בהתאמה לכל יישובי המועצה .אגרת הביוב חושבה בהתאם לעלות
התפעול הצפויות בכל יישוב באחזקת מערכת הביוב.
התחשיבים הוכנו בהתאם להנחיות רשות המים.
חוק העזר הוכן ע"י היועץ המשפטי של המועצה והוא אמור להיכנס לתוקף רק אחרי שיאושר
ע"י משרד הפנים.
גבי פלקסר ביקש שהנושא לא יאושר היום במליאה .התעריפים המופיעים בחוק העזר לא זכו
להתייחסות של הנהלות היישובים.
החלטה :חוק העזר והתחשיבים יועברו שוב ליישובי המועצה .הנושא יובא לדיון והחלטות
בישיבת המליאה הבאה.
רשימת קבלנים למכרז זוטה
77
רשימת קבלנים לפי נושאים שהוכנה ע"י וועדת המכרזים של המועצה הוצגה בפני
חברי מליאת המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רשימת הקבלנים כפי שהוכנה
והומלצה ע"י וועדת המכרזים.
המועצה והחברה הכלכלית לפיתוח מגילות יפנו לקבלנים שברשימה במכרזי זוטה אותם היא תפעיל.
מרדכי (מוצי) דהמן

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

ראש המועצה

שמור פרוטוקול 7014702
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