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י"ז אב תשע"ו

21/08/16

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 7/2016
שהתקיימה בתאריך  18.8.16במשרדי המועצה

משתתפים:
אריה כהן
אפי מושקטו
חיים לוי ,גבי שטרית
סוזי שליו
פרחית אלדן
יצחק גרומן

-

ראש המועצה
קליה
מצפה שלם
בית הערבה
ורד יריחו
אובנת

חסרים:
גבי פלקסר ,ניב כהן ,צחי רביב (שוהה בחו"ל) ,מיכל ראב.
נוכחים:
עו"ד יזהר דגני ,רו"ח אלון מררי ,דנון יצחק ,איריס כוכבי ,אודי איזק ,דוד בלאו

להלן סדר יום לישיבה:
 .1אינפורמציה.
 .2אישור פרוטוקול .6/16
 .3אישור תברי"ם.
 .4הדו"ח הכספי המבוקר ל31.12.15-
 .5הדו"ח המפורט לשנת .2015
 .6אישור הדו"ח הרבעוני ל.30.6.16-
 .7אישור הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל.31.12.15-
 .8פרוטוקול מס'  2/2016של וועדת הנחות לנושא ארנונה.
 .9תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה.
 .10פתיחת חשבון לכספי הורים לניהול עצמי של בית הספר מגילות.
 .11סקירה של אודי מנהל מח' החינוך.
 .12שונות.
 . 1אינפורמציה
א .כפר סטודנטים
לירון סימון היא אשת הקשר מטעם המועצה לנושא כפר הסטודנטים .אפי מושקטו שואל איך
אפשר להיעזר בסטודנטים לפעילויות חברתיות ביישובים ,אריה השיב שעליו לפנות ללירון סימון.
ב .מרפאה אזורית
גבי שטרית שאל מה קורה עם היוזמה להקמת מרפאה אזורית במגילות והאם הקמתה תבוא על
חשבון המרפאות הקיימות ביישובים .אריה השיב שיש פניה של קופ"ח להקים מרפאה אזורית
הנושא נמצא בבחינה .ידרש תהליך מול היישובים ללימוד הנושא והשלכותיו על המרפאות
הקיימות ביישובים .
 .2אישור פרוטוקול 6/2016
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול .6/2016
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אישור תבר"ים.

א .תב"ר 103

בית ספר מגילות -הגדלת התב"ר ב ,₪ 24,438-מענק משרד החינוך.
הגדלת התב"ר ב ,₪ 74,628-מענק החטיבה להתיישבות.
הקטנת התב"ר ב ,₪ 99,066-החזרת הסכום לקרן לעבודות פיתוח.
סכום התב"ר נותר ללא שינוי .₪ 8,555,744
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את השינויים הנ"ל בתב"ר 103
כאמור אין שינוי בסכום התב"ר.

ב .תב"ר 216

שיקום חצר בית הספר ותיקון ליקויי בטיחות
₪ 108,040
 ₪ 90,000מענק משרד הפנים.
 ₪ 18,040מענק משרד החינוך.
תב"ר  216מאושר פה אחד.

החלטה:

החלטה:

 .4הדו"ח הכספי המבוקר ל31.12.15-
רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח הכספי המבוקר ל 31.12.15-שהוכן ע"י רו"ח חיצוני שמונה ע"י
משרד הפנים.
החלטה :הדו"ח הכספי המבוקר ל 31.12.15-מאושר פה אחד.
 .5הדו"ח המפורט לשנת 2015
רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח המפורט לשנת  2015שהוכן ע"י רו"ח חיצוני שמונה ע"י משרד
הפנים .בפרק ב' בו מצוינים עיקרי הממצאים בדו"ח הביקורת  ,אין הערות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח המפורט לשנת .2015
מליאת המועצה מנחה את ראש המועצה ואת עובדי המועצה לפעול בהתאם לכללים ולנהלים
המחייבים את המועצה.
 .6הדו"ח הרבעוני ל30.6.16-
רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח הרבעוני ל.30.6.16-
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל.30.6.16-
 .7הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל.31.12.15-
רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות
ל.31.12.15-
החלטה :הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל 31.12.15-מאושר פה
אחד.
 .8פרוטוקול מס'  2/2016וועדת הנחות לנושא ארנונה
הפרוטוקול הובא לידיעת חברי המליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול  2/2016של וועדת הנחות לנושא
ארנונה.
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-3 .9תבחינים להקצאת מבנים וקרקעות
עו"ד יזהר דגני הציג את התבחינים להקצאת מבנים וקרקעות במגילות.
יצחק גרומן ביקש הבהרות בנוגע לתקופה בה יוקצו המבנים והקרקעות.
יזהר דגני הבהיר שכשמדובר במבנים בלבד תקופת ההקצאה היא  5שנים כשמדובר בקרקע
שעליו בונה מי שמוקצית לו הקרקע אזי התקופה היא  25שנים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התבחינים להקצאת מבנים וקרקעות..
 .10חשבון לניהול עצמי (כספי הורים) ביה"ס מגילות
נדרש אישרור של ההחלטה לפתיחת חשבון לניהול עצמי לבית הספר כיוון שהרכב החתימות
השתנה זאת בהתאם להנחיות שיש לבנק הפועלים ממשרד החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להסמיך את האנשים הבאים לחתום על המסמכים
שידרשו ע"י הבנק לייצג את התאגיד ולפעול בשמו בכל הפעילויות הקשורות לניהול כספי
הורים בבית הספר מגילות ולהיות בעל זכות חתימה בחשבון שיפתח לתכלית זו.
קבוצה א
אריה כהן ת"ז 01267856-1
בלאו דוד ת"ז 063633457
אנט צנעני ת"ז 01201454-4
ויקטור סימון ת"ז 01150699-5

קבוצה ב'
רחלה אליאב ת"ז 05835048-9

אופן החתימה :חתימה אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת תאגיד.
בנוסף באותו אופן יהיו מורשים לביצוע עסקאות באמצאות פקסימיליה מידע ופעולות.
 .11החינוך במגילות
אודי הציג את תפיסת החינוך של מחלקת החינוך במועצה.
אפי ביקש שסכום מסוים מהסל המוניציפלי של כל ישוב יסומן כתקציב המיועד לחינוך.
סוזי העירה שלדעתה כל מערכות החינוך ביישובים צריכות להיות באחריות המועצה.
יצחק גרומן העיר שגם לדעתו על המועצה להיכנס עמוק יותר למערכת החינוך ביישובים.
גבי שטרית העיר שיש צורך להתאים את מצבת כח האדם במועצה העוסקת בחינוך.
אודי העיר שלדעתו מערכות החינוך ביישובים לא מתפקדות טוב.
אריה ציין שהמועצה עובדת באופן הדוק ושוטף עם מנהלי הקהילות ביישובים ואכן נדרש מעורבות
והשפעה גדולים יותר של המועצה במערכות החינוך ביישובים.
.12שונות
ארנונה מיבני חינוך  -אפי מושקטו העלה שוב את סוגית הפטור מארנונה למיבני חינוך,הובהר
שהמועצה תיפעל בהתאם להנחיותיו של היועץ המישפטי של המועצה .
אריה כהן

העתק:
חברי מליאת המועצה
איריס כוכבי ,מבקרת הפנים במועצה
עו"ד יזהר דגני, ,יועץ משפטי

ראש המועצה

שמור פרוטוקול 7/2016
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