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פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 2/4102
שהתקיימה בתאריך  44.10.02במשרדי המועצה

משתתפים:
מרדכי (מוצי) דהמן
מיכל ראב
סוזי שליו
גבי שיטרית
ניב כהן,
יניב בן זקן
חסרים:
גבי פלקסר (שוהה בחו"ל) ,אפי מושקטו ,צחי רביב ,הילה ברקי ,חיים לוי
נוכחים:
דנון יצחק ,בלאו דוד ,יוסי צופי
-

ראש המועצה
קליה
בית הערבה
מצפה שלם
אלמוג
ורד יריחו

להלן סדר יום לישיבה:
 .1אינפורמציה.
 .2אישור פרוטוקול .4102/3
 .3אישור תברי"ם.
 .4אישור הדו"ח הכספי הרבעוני ל.4/.4./3-
 .5אישור הדו"ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה .4/./0./4
 .6חוק עזר לביוב מגילות.
 .7וועדת הנחות לארנונה .02/3
 .8שונות.
 .1אינפורמציה
א .תקציב החטיבה להתיישבות
מוצי עדכן שתקציב החטיבה להתיישבות הופעל ויצא לדרך .יש לעקוב אחרי הקולות
קוראים אותם מילאו היישובים בפניותיהם לחטיבה להתיישבות.
ב .משרד השיכון
יש מתח בין משרד האוצר למשרד השיכון בעיקר סביב "התהילה" בכל הנוגע
למאמצים להוזיל את מחירי הדיור .המתח בין המשרדים מקשה על ההתנהלות
השוטפת מול משרד השיכון.
ג .פגישה עם מנכ"ל חברת נתיבי ישראל (מע"צ לשעבר)
מוצי עדכן על פגישה שהייתה לו עם מנכ"ל חברת נתיב י ישראל בה הוצפו צרכים
בתחום האחריות של חב' נתיבי ישראל( .הרחבת כביש מס'  /ל 3-נתיבים בקטע צומת
אלמוג לצומת הלידו ,טיפול במעבירי מים בכביש  02בחציית הנחלים :קומרן ,קידרון,
אוג ועוד ,שיפור שדה הראיה בכביש  02סמוך לצומת הכניסה למצפה שלם ועוד).
ד .ים המלח – כקו גבול בינ"ל
בפגישה שהייתה למוצי עם ראש המנהל האזרחי הוצגה בעיית הגבול הפרוץ בגזרת ים
המלח .אין נוכחות ימית של צה"ל בגבול זה וקיים חשש מפעילות פחעי"ת ו1או הברחות
של אמל"ח דרך הים .
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ה .משרד התיירות
התקיים סיור של מנכ"ל משרד התיירות בשיתוף עם נציג משרד האוצר ונציגת המשרד
לאיכות הסביבה במועצה .מנכ"ל משרד התיירות הנחה לפעול להכנת תכניות
להוספת צימרים במרחב המועצה.
הובטח סיוע של  02%השתתפות של משרד התיירות בפרויקט של הוספת  //צימרים
לפחות.
ו .פגישה עם מנהל מחוז ירושלים קופת חולים כללית
התקיימה פגישה עם מנהל מחוז ירושלים של קופ"ח כללית .יש כוונה להעתיק את
השירות של טיפת חלב של תושבי מגילות לעין גדי או לכפר אדומים בשל מיעוט
התושבים אצלנו.
ז .המשרד להגנת העורף
התקיים סיור של מנכ"ל המשרד להגנת העורף במועצה .למרות שיש חרושת של
שמועות בדבר סגירת המשרד בשלב זה המשרד פועל כרגיל.
הובטח סיוע של המשרד להגנת העורף בהתאמת חדר הישיבות של המועצה לפעול
כמרכז הפעלה בעת חרום.
ח .משרד החקלאות
הקרן הקיימת לישראל מבצעים בימים אלו הכשרות קרקע מתכנית שגובשה ב,02/4-
יש פניה שלנו למשרד החקלאות לבצע מנה נוספת של הכשרה כ /222-דונם ב.02/3-
אנו פועלים מול משרד החקלאות להגדלת הפרוגרמה החקלאית של יישובי המועצה.
ט .כנס ראשי רשויות בשומרון
התקיים כנס של ראשי מועצות אזוריות בשומרון .לכנס הגיעו שרי ממשלה (אוצר,
שיכון פנים) והם פרסו את משנתם בפני ראשי המועצות.
 .2אישור פרוטוקול 3/4102
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול . 4102/3
 .3אישור תבר"ים.
א .תב"ר 666

החלטה:

בריכת שחיה בית הערבה
הגדלת התב"ר ב₪ /22,222 -
העברה מהקרן לעבודות פיתוח
סכום התב"ר העדכני .₪ /,0,/,40/
תב"ר  666כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
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 .2אישור הדו"ח הכספי הרבעוני ל30.3.02-
הדו"ח הכספי הרבעוני ל 4/.4./3-הוצג בפני חברי מליאת המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל.4/.4./3-
 .0הדו"ח הכספי המבוקר ל 30.04.4103-החברה לפיתוח אתר הטבילה .
הדו"ח הכספי המבוקר ל 4/./0./4-של החברה לפיתוח אתר הטבילה הוצג בפני חברי
מליאת המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית
לפיתוח אתר הטבילה ל.4/./0./4-
 .6חוק עזר ביוב למגילות
חוק עזר ביוב למגילות כולל התחשיבים של היטלי הביוב ואגרות הביוב חולק לחברי
המליאה .התחשיבים והתעריפים של חוק העזר הוכנו ע"י חברת אורבניקס .הם עדיין
טעונים אישור של חברת ג'יגה (חברה שבודקת את התחשיבים עבור רשות המים).
החלק המשפטי של חוק העזר הוכן ע"י עו"ד יזהר דגני היועץ המשפטי של המועצה והוא
טעון אישור של משרד הפנים.
חוק העזר נבנה באופן כזה שבכל יישובי מיישובי המועצה יש היטל ואגרה המותאמים לסוג
מתקן הטיהור הקיים ביישוב ולתחזית גידול האוכלוסייה של כל ישוב .
חוק העזר נבנה באופן כזה שתושבי כל יישובי יממנו באמצעות היטל הביוב את הקמת
מתקני הטיפול וההולכה של הביוב ביישובם (עלויות ההקמה בניכוי המענקים שהמדינה
מקצה) ובאמצעות אגרת הביוב יממנו את הוצאות הטיפול השוטף בביוב ביישובים.
(אגרת הביוב כוללת גם חלק שמיועד לקרן שיקום).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את המשך הטיפול בחוק עזר ביוב למגילות לרבות
העברת התחשיבים שהוכנו ע"י חברת אורבניקס לאישור חברת ג'יגה .חברי המליאה ילמדו
את חוק העזר ,יעיינו שוב בתחשיבים של ההיטל והאגרה.
בישיבת מליאה הבאה יתקיים דיון לשם אישור סופי של חוק העזר.
 .7וועדת הנחות לארנונה 4102
פרוטוקול מס'  /102/3של וועדת הנחות לנושא ארנונה הוצג בפני חברי מליאת המועצה.
החלטה :מליאת המועצה סומכת ידיה על פעילותה של וועדת ההנחות לנושא ארנונה
ומאשרת פה אחד את פרוטוקול ./102/3

מרדכי (מוצי) דהמן

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

ראש המועצה

שמור פרוטוקול 23102/3
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