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 "ט טבת תשע"די

 11דצמבר  22
 

 3102/01' מס המועצה מליאת מישיבת פרוטוקול
 במשרדי המועצה  19.12.13מה בתאריך ישהתקי

 :משתתפים
 ראש המועצה         -    מרדכי )מוצי( דהמן

 קליה         -  , מיכל ראב          אפי מושקטוגבי פלקסר, 
 בית הערבה         -                                                 סוזי שליו 

 ורד יריחו         -הילה ברקי                                               
  :חסרים

 חיים לוי, גבי שטרית, ניב כהן, צחי רביב, יניב בן זקן.
 :נוכחים

 יוסי צופי, דנון יצחק, בלאו דוד
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 .2012אישור תקציב  .5
 .100%-ל 99%-עדכון שכר בכירים מ –מהנדס המועצה  .6
 שונות. .7

 
 אינפורמציה  .1

 

 המצב המדיני .א
 עוזי דיין )היה בעבר יו"ר המועצה לביטחון לאומי היום יו"ר מפעל הפיס( ביקר במועצה 

 בלי ההחלטות בממשלה.לעוזי דיין השפעה על מק
 יש כוונה להגביר את תדירות הגעת אישים בעלי השפעה לאזורנו מתוך מגמה לחזק

 את אחיזתנו במרחב צפון ים המלח בכל הסדר מדיני עתידי.
 

 רשם האגודות השיתופיות .ב
 התקיים סיור של נציגי רשם האגודות השיתופיות במועצה.

בר הניהולי שעובר על וורד יריחו. מטרת הביקור הייתה ניסיון להתמודד עם המש
 )התפטרות המזכיר וההנהלה(.

הרשם אמורים לבוא שוב ולבקר בכל יישובי המועצה. הביקור יורד לרמת ניתוח  ינציג
 דמוגרפי וכלכלי של האגודות השיתופיות.

בוורד יריחו יש כוונה .רצוי שאגודות השיתופיות )כל יישובי המועצה( ייערכו לקראת הביקור 
 .נות יו"ר חיצוני לוועד המקומי ולבחור הנהלה חדשהלמ

 

 תקציב הוועד המקומי .ג
לאישור וכן  2012את תקציבו לשנת מוצי הבהיר שעל כל וועד מקומי להעביר למועצה 

 .11.12.11-להעביר דו"ח כספי מבוקר של הוועד המקומי ל
 

 31029/אישור פרוטוקול  .2
 320119וקול פרוטמליאת המועצה מאשרת פה אחד את  החלטה:

 
 אישור תבר"ים. .2

 
 . הרחבת ביה"ס מגילות        012 ר"תב. א

 .חינוךמענק משרד ה ₪ 726,37 -הגדלת התב"ר ב    
 .₪ 6,6,9,,,1סכום התב"ר העדכני     

 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד. 012תב"ר    :החלטה     
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 פיתוח תשתיות באבנת        27 ר"תב. ב

 .מענק משרד השיכון ₪ 061116111 -ב"ר בהגדלת הת    
 .₪  2,199,012סכום התב"ר העדכני     

 כולל השינויים בו מאושר פה אחד. 27תב"ר    :החלטה     
 
 
 מרכיבי בטחון באבנת        203 ר"תב. ג

  מענק משרד השיכון.  ₪ 9016111    
 מאושר פה אחד. 032תב"ר    :החלטה     

 
 .  כנון הסדרי עליה והורדה של תלמידים באבנתת      030 ר"תב. ד

 . ₪ 0316111סכום התב"ר     
 .מענק משרד התחבורה ₪ 026111    
 .העברה מהקרן לעבודות פיתוח ₪ 2,6111    

 מאושר פה אחד. 030תב"ר    :החלטה     
 
 . תכנון הסדרי בטיחות סמוך לביה"ס בקליה        ,03 ר"תב. ה

  ₪ 016111סכום התב"ר     
 . מענק משרד התחבורה ₪ 0,6111    
 העברה מהקרן לעבודות פיתוח. ₪ 326111    

 מאושר פה אחד. ,03תב"ר    :החלטה     
 
 
 .3102מרכז טיפולי        ,9 ר"תב. ו

 .₪ 3006111 -הגדלת התב"ר ב    
 מענק משרד הרווחה. ₪ 0116111    
 השתתפות הורים בפעילות. ₪ 0006111    
 .919,000₪  סכום התב"ר העדכני     

 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד. ,9תב"ר    :החלטה     
 
 .   שיפוץ מבנה ציבורי בקליה        037 ר"תב. ז

 מענק ההסתדרות הציונית.  ₪ 2096002    
 

 מאושר פה אחד. 037תב"ר    :החלטה     
 
 
 תשתיות בהרחבה הקהילתית בקליה.        022 ר"תב. ח

  .משרד השיכוןמענק  2116111₪ -הגדלת התב"ר ב    
 .₪ 2,900,000     סכום התב"ר העדכני    

 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד. 022תב"ר    :החלטה     
 
 
 .  מבנה פיס לשירותי קהילה        00 ר"תב. ט

  מענק משרד השיכון. 0116111₪ -הגדלת התב"ר ב    
 .₪ 1,102,169  סכום התב"ר העדכני       

 מאושר פה אחד. כולל ההגדלה בו 00תב"ר    :החלטה     
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 פיתוח תשתיות במצפה שלם .        22 ר"תב. י
 ₪ 2006,92-הגדלת התבר"ר ב    
 מענק משרד השיכון ₪ 3216111    
 מענק הקק"ל ₪ 0706,92    
 .₪ 92,,1,291סכום התב"ר העדכני         

 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד. 22תב"ר    :החלטה     
 
 ציוד ליחידת חילוץ מגילות       030 ר"תב .אי

 מענק משרד הביטחון. ₪ 0016111    
 מאושר פה אחד. 030תב"ר    :החלטה     

 
 סגירת תברים:. יב

 בתברי"ם שלהלן הסתיימה הפעילות ויש לסגור אותם בספרי המועצה.
 

 
 מליאת המועצה מאשר פה אחד לסגור את התבר"ם שהסתיימה בהן הפעילות. החלטה:

 
 

 3102תקציב המועצה לשנת  .2
 .2011כוונת המועצה להגיש למשרד הפנים עדכון לתקציב המועצה לשנת ב

 אלש"ח. ,19,11התקציב המעודכן הוא : 
 2011מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון תקציב המועצה לשנת  החלטה:

 אלש"ח. ,19,11סך של 
 
 3102תקציב המועצה לשנת  .0

 .2012משרד הפנים בשנת אין עדיין מידע לגבי גובה המענקים אותם יעביר אלינו 
 .2012אנו נאלצים לאמץ גישה שמרנית בבניית התקציב לשנת 

  2012מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת  החלטה:
 .אלש"ח 000,,1סך של 

 
 עדכון שכר –מהנדס המועצה  .,

 משכר 99%מהנדס המועצה מר אוריאל אהרונוב מועסק במועצה בחוזה בכירים שכרו 
 ים. יש שביעות רצון רבה מתפקודו של אוריאל אהרונוב כמהנדס המועצה.בכיר

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון שכרו של מהנדס המועצה החלטה:
 .1.1.12-שכר בכירים החל מ 100%-שכר בכירים ל 99%-מר אוריאל אהרונוב מ

 המועצה תעביר פניה למשרד הפנים לקבלת אישור למהלך זה. עדכון השכר
 ת אישור ממשרד הפנים.מותנה בקבל

 מרדכי )מוצי( דהמן

 
 הראש המועצ                                                                                            

 :העתק
 חברי מליאת המועצה

 עו"ד יזהר דגני,עו"ד  נתנאל כץ   יועץ משפטי  

 1032011שמור בלאו פרוטוקול 

 בש"חסכום  שם התב"ר מס' תב"ר

 0,900.00, הכשרת קרקע אזור תעשיה ורד יריחו 1

 6,962.00, תכנון פיתוח היישוב ורד יריחו 9,

 6,600.00 אבטחה וציוד בטחון ,,

 00,000.00,,1 הסדרת נחל חצצון 929


