ז' אב תשע"ד
 30אוגוסט 4302

משתתפים:
מרדכי (מוצי) דהמן
גבי פלקסר
סוזי שליו
ניב כהן
חיים לוי
יניב בן זקן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 8/4102
שהתקיימה בתאריך  40.7.02במשרדי המועצה

-

-

ראש המועצה
קליה
בית הערבה
אלמוג
מצפה שלם
ורד יריחו

חסרים:
מיכל ראב ,רביב צחי ,הילה ברקי ,גבי שטרית ,אפי מושקטו
נוכחים:
יוסי צופי ,דנון יצחק ,איריס שש כוכבי ,בלאו דוד
להלן סדר יום לישיבה:
שינויים בסדר היום.
.1
אינפורמציה.
.2
אישור פרוטוקול .4102
.3
אישור תברי"ם.
.4
אישור הדו"ח הכספי המבוקר ל.00.04.00 -
.5
אישור הדו"ח המפורט לשנת .4300
.6
קבלת שירותים בנקאיים בנק הפועלים.
.7
מינוי וועדת ביקורת בוועד המקומי ורד יריחו.
.8
מינוי וועדת ביקורת בוועד המקומי אלמוג.
.9
הדו"ח החצי שנתי ל.03.6.02-
.11
תקציב .4302
.11
חוק עזר לביוב מגילות.
.12
שונות.
.13
שינויים בסדר היום
.1
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את השינויים בסדר היום ומאשרת קיום
דיון והחלטות בסדר היום דלעיל.
 .4אינפורמציה
המצב הבטחוני
א.
המלחמה בעזה נמשכת יש חשש שהמתיחות תזלוג גם למרחב יו"ש נדרשת ערנות רבה.
עד עתה מצליחה חטיבת הבקעה לשמור על שקט יחסי באזור יריחו ובקעת הירדן.
משרד החקלאות
ב.
נעשית עבודה לעדכון הפרוגרמה של יישובי המועצה הטיפול נעשה ע"י יוסי צופי רכז החקלאות
במועצה בשיתוף עם יוסי חזות מהחטיבה להתיישבות מול דר' נתי גלבוע ממחוז העמקים של
משרד החקלאות.
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תיכון עין גדי
ג.
מנהל בית הספר בעין גדי שי שמעון סיים את עבודתו בבית הספר ,מתוכנן להחליפו נחום חופרי
ששימש בעבר כראש עירית רעננה.
חטיבה להתיישבות טיפול בחובות היישובים
ד.
נעשית עבודה להסדרת חובות היישובים לחטיבה להתיישבות .יש כוונה למחוק חלק מהחובות
ואת היתרה התואמת את כושר ההחזר של כל יישוב ,להתחיל לשלם לחטיבה.
בכוונת החטיבה להתיישבות להפעיל סנקציות כלפי חייבים שלא יסדירו את תשלום חובם.
ה .שיכון
התקיים סיור של הגב' אוסנת קמחי ראש המנהל לבניה כפרית ומר אמנון ווהב ממחוז ירושלים .
הביקור התמקד בהרחבות ביישובים .ההתרשמות הייתה טובה.
ו .התיישבות צעירה
התקציב אושר בוועדת הכספים של הכנסת ,התקציב יועבר בימים הקרובים למועצות.
מדובר בתקציב יחודי הניתן לרמת הגולן ,קצרין ,בקעת הירדן מעלה אפרים ומגילות.
אישור פרוטוקול 7/02
.3
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול .4102
.2

אישור תבר"ים.

א .תב"ר 041

פסטיבל 4102
הגדלת התב"ר ב ₪ 240111-מענק מפעלי ים המלח.
סכום התב"ר לאחר ההגדלה ₪ 2270117
תב"ר  041כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

ב .תב"ר 022

סימון כבישים והתקני בטיחות
 ₪ 880118מענק משרד התחבורה
 ₪ 470,74העברה מהקרן לעבודות פיתוח.
סכום התב"ר ₪ 0410484
תב"ר  022מאושר פה אחד.

ג .תב"ר 024

רכישת רכב לקב"ט המועצה
 ₪ 0240111מענק משרד הבטחון.
תב"ר  024כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

ד .תב"ר 014

הרחבת בית הספר מגילות
הגדלת התב"ר בסך  ₪ 40,0224מענק משרד החינוך
הגדלת התב"ר בסך  ₪ 007810410מענק ההסתדרות הציונית
סך ההגדלה בתב"ר .₪ 404140,21
סכום התב"ר העדכני .₪ 708240722
תב"ר  014כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

החלטה:

החלטה:

החלטה:

החלטה:
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ה .תב"ר 044

סגירת התב"ר מבלי שהתבצעה בו פעילות.
הפעילות בתב"ר זה הועברה בתאום עם החטיבה
להתיישבות לתב"ר ( 014סך של .)₪ 007810410
סגירת תב"ר  044ללא פעילות בו מאושר פה אחד.

ו .תב"ר 027

שיפוצי קיץ .4102
 ₪ ,10111מענק משרד החינוך.
תב"ר  027מאושר פה אחד.

החלטה:

החלטה:
.4

הדו"ח הכספי המבוקר ל.40.04.04-

הדו"ח הכספי המבוקר ל 00.04.00-הוצג בפני חברי מליאת המועצה (הדו"ח הוצג ואושר גם
בוועדת הביקורת של המועצה).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר ל.00.04.00-
אישור הדו"ח המפורט לשנת . 4104
.1
הדו"ח המפורט לשנת  4300הוצג בפני חברי מליאת המועצה (הדו"ח הוצג ואושר גם
בוועדת הביקורת של המועצה).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח המפורט .מליאת המועצה מנחה את
עובדי המועצה לפעול להסרת הליקויים עליהם הצביע המבקר בדו"ח המפורט,ולהקפיד לפעול על פי
הכללים וההנחיות המחייבים את המועצה .
קבלת שירותים בנקאיים מבנק הפועלים
.7
בנק הפועלים בו מבוצעות עיקר הפעילות הבנקאית של המועצה פנה למועצה בבקשה
לאשרר במליאת המועצה את פירוט השירותים אותם מעניק הבנק למועצה.
תחומי פעילות1ערוצי שירות
להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות
מורשי הפעולה הנזכרים בסעיף  0לעיל:
 .0תחומי פעילות:
עו"ש מטבע ישראלי
פיקדונות בשקלים
מטבע חוץ
תוכניות חסכון חדשות
אשראי במט"י
אשראי במט"ח
אשראי באמצעות כרטיסי חיוב
ערבויות בנקאיות
ניירות ערך
 .4ערוצי שירות:
שרותי בנק ממוכנים באמצעות כרטיסים בנקאיים.
הוראה בפקס לסניף
"תיק ממסרים"
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פועלים באינטרנט לעסקים – צפייה בלבד.

 .0מינוי מורשי חתימה
להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם המועצה על טופס פתיחת חשבון,
לחתום על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק ,לייצג את המועצה ולפעול בשמה בכל
העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות חתימה בחשבון:
בלאו דוד ת"ז 360600264
דהמן מרדכי ת"ז 362060060
אופן החתימה :שני חותמים  +חותמת.
 .2מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות פקסימיליה
להסמיך את האנשים הבאים למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות פקסימיליה:
בלאו דוד ת"ז 360600264
דהמן מרדכי ת"ז 362060060
**מורשי החתימה הנזכרים בסעיף  0לעיל מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד
כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק ליצירת שעבודים או להמציא בטחונות אחרים ככול
שידרשו להבטחת חובות התאגיד או חובות אחרים כלפי הבנק.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד קבלת שירותים בנקאיים מבנק הפועלים
בהתאם לרשום לעיל.
מינוי וועדת ביקורת בוועד המקומי ורד יריחו
.8
ורד יריחו העבירו למועצה שמות של תושבי היישוב שישמשו כחברי וועדת ביקורת ביישוב.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של:
 .0ארגמן יגאל ת"ז 000606
 .4כהן שמעון ת"ז .61206306
 .0וויל דניאל ת"ז .04642046
כחברי וועדת ביקורת של הוועד המקומי וורד יריחו.
מינוי וועדת ביקורת בוועד המקומי אלמוג
.,
אלמוג העבירו למועצה שמות של תושבי היישוב שישמשו כחברי וועדת הביקורת ביישוב:
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של:
 .0יעל סינמון ת"ז .30660602-4
 .4נדב זיו ת"ז .30012246-3
 .0בני אוחנה ת"ז 36012014-1
כחברי וועדת ביקורת של הוועד המקומי אלמוג.
הדו"ח הכספי ל.41.1.02-
.01
הדו"ח הכספי החצי שנתי ל 03.6.02-הוצג בפני חברי מליאת המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי ל.03.6.02-
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תקציב 4102
.00
בהמשך לעידכוני תקציב בעיקר בסעיף מענקים מיוחדים נדרש עדכון תקציב המועצה
לשנת .4302
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת  4302סף שך  40,202אלש"ח.

חוק עזר ביוב למגילות
.04
התחשיבים המופיעים בחוק העזר הוכנו ע"י חברת אורבניקס הן להיטלי הביוב והן לאגרת
הביוב .חוק העזר הוכן ע"י היועץ המשפטי של המועצה.
חוק העזר הועבר ליישובי המועצה לצורך בחינה נוספת שלו ע"י היישובים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את חוק העזר ביוב למגילות כולל התעריפים
המופעים בו להיטל ביוב ולאגרת ביוב.

מרדכי (מוצי) דהמן

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

ראש המועצה

שמור פרוטוקול 3114302
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