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 ' טבת תשע"וח

 2015דצמבר  20

 201511/' מס המועצה מליאת מישיבת פרוטוקול
 במשרדי המועצה  201512/17/ מה בתאריךישהתקי

 :משתתפים
 אש המועצהר        -    אריה כהן

 קליה         -     אפי מושקטו
 ורד יריחו - הילה ברקי

 אלמוג - צחי רביב
   

  :חסרים
,חיים  לוי   )שוהה  גבי שטרית, ניב כהן, סוזי שליו, מיכל ראב, שוהה  בחו"ל ()גבי פלקסר
 בחו"ל ( .

 
 :נוכחים

עו"ד יזהר דגני, אלון מררי רו"ח, אורית הרשטיג, לירון סימון, חביב כץ, סימה אילוז, דרור סיני, 
 אוריאל אהרונוב, אריאל סוקולוף, דוד בלאו.

 
 :סדר יום לישיבה להלן
 ה.אינפורמצי .1

 .10/15 אישור פרוטוקול .2
 ם."אישור תברי .3
 .2015תקציב  .4
 .2016תקציב  .5
 .שונות .6

 
 הערה:

בהתאם להנחיית עו"ד יזהר דגני בשל נוכחות דלה של חברי המליאה בישיבה ההחלטות 
 בישיבה התקבלו רק לאחר שעה ממועד התחלת הישיבה.

 
 אינפורמציה  1
 

משפטי לממשלה הגב' דינה בעקבות הנחיית סגנית היועץ ה – חטיבה להתיישבות .א
זילבר הוחלט להסדיר את עבודת החטיבה להתיישבות. הוקמה וועדה שאמורה הייתה 

בדיונים על ,לגבש המלצות למתכונת עבודת החטיבה. הוועדה גיבשה המלצות 
יש ,המלצות הוועדה לא הגיעו להסכמות. כרגע החטיבה להתיישבות לא פועלת 

מנסים , ₪ליון ימ 500בר פתוחות בהיקף של ת עיולחטיבה להתיישבות התחייבו
 ראשון לחדש את עבודת החטיבה לקיום התחייבויות עבר אלו. בשלב 

 
חביב כץ מסר אינפורמציה לגבי הבקשות שהוגשו  -משרד החקלאות קולות קוראים .ב

 למשרד החקלאות במסגרת הסיוע למועצות ביו"ש. 
את הבחינה המקדמית ת עברו בקשו 4בקשות שהוגשו ע"י יישובי המועצה  10מתוך 

 במשרד החקלאות.
 

  וכל יישובי המועצה ייהנו 1.1.16-אריה דיווח שהטבות המס יחלו ב -הטבות מס .ג
 מהטבות מס אלו. )כולל אלמוג וורד יריחו(.
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אריה הדגיש את החשיבות הרבה שיש בעיניו לצמיחה  – צמיחה דמוגרפית .ד
 .עם רכזי הקליטה ומנהלי הקהילות ביישובים הדמוגרפית. התקיימה ישיבה במועצה

מת כל יישוב שיפעל לחיזוק התושבים ביישובי המועצה רהוחלט להקים צוות היגוי ב
 הן הקולטים והן הנקלטים.

 
מטרתה הייתה חידוש עבודות .בה עם מנהל הכספים של קק"ל יהתקיימה יש – ל"קק .ה

גודת המים מי תמר לקק"ל קק"ל במרחב המועצה. )העבודות הופסקו בשל חוב של א
 (. 2בגין בניית מאגר אוג 

  4תוך  עה צסוכם עם הקק"ל שהעבודות יתחדשו מיידית, אגודת מי תמר תגיש ה
 לקק"ל להסדר החוב.שבועות 

 
נדרשת הסדרה חוזית של הקרקעות אותם מעבדים יישובי  – הסדרה קרקעית .ו

 המועצה. חביב כץ מרכז את הטיפול בנושא.
ת ותיקח זמן כיוון שנדרש תיאום מול המנהל האזרחי בנוגע לבעלות העבודה מורכב

 היסטורית על קרקעות אלו.
 

אריה ציין שהמועצה נדרשת להכין סקר נגישות בעיקר למבנה הציבור  –נגישות  .ז
 שבבעלותה.)מבנה המועצה, בתי הספר וכדו'(.

 
סולת חשיבות רבה לטיפול מוסדר בפרואה ציין שהוא  אריה –איכות הסביבה  .ח

 חקלאית ופסולת בניין.
 שובה למיתוג המועצה כמועצה נקיה.סוגיית איכות הסביבה רגישה מאוד והיא ח

 
שובי המועצה יאריה ציין שהוא רואה חשיבות רבה שי -רישוי עסקים היתרי בניה .ט

 והן בתחום הבניה.(ם העסקים )רישוי המועצה יפעלו על פי החוק הן בתחוותושבי 
לקידום  הטיפול ברישוי  עסקים  ובהוצאת  היתרי  בניה   המועצה תכין  תכנית

 ואכיפה בתחומים אלו.  הסדרה, פיקוח  במרחב  המועצה   .יעשו  
 

 
 201510/    אישור פרוטוקול  2

 .201510/ פרוטוקולאת מליאת המועצה מאשרת פה אחד  החלטה:
 
 
 אישור תבר"ים.     3
 

 .2015עבודות ניקוז       191 ר"תב. א
 מענק המנהל האזרחי. ₪ 1,110,000     

 מאושר פה אחד.  191תב"ר   :החלטה
 
 

 תחנת הסעה באובנת.      192 ר"תב. ב
     50,000 ₪. 
 .מענק משרד התחבורה ₪ 42,500     
   העברה מהקרן לעבודות פיתוח. ₪ 7,500     

 מאושר פה אחד. 192תב"ר   :החלטה
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 סעה באלמוג.תחנת ה      193 ר"תב. ג
     50,000 ₪. 
 מענק משרד התחבורה. ₪ 42,500     
   העברה מהקרן לעבודות פיתוח. ₪ 7,500     

 מאושר פה אחד.  193תב"ר   :החלטה
 
 

 שינויים והתאמות גן אלמוג      194 ר"תב. ד
 , מענק משרד החינוך.₪ 101,000     

 מאושר פה אחד. 194תב"ר   :החלטה
 
 

 יח"ד בבית הערבה. 31-שתיות לת      95 ר"תב. ה
 .מענק משרד השיכון ₪ 52,000-הגדלת התב"ר ב     

 .1,152,000₪סכום התב"ר העדכני    
 מאושר פה אחד.כולל ההגדלה   95תב"ר   :החלטה

 
 

 גידור גן אלמוג.      187 ר"תב. ו
     13,456 ₪. 
 ., מענק משרד החינוך₪ 6,728     
 לים )אלמוג(., השתתפות בע₪ 6,728     

 .מאושר פה אחד 187תב"ר   :החלטה
 

 , סכומי התב"ר עודכנו.10/2015תב"ר זה נדון גם בישיבה מס  הערה: 
 
 

 גידור גן קליה.      188 ר"תב. ז
     13,456 ₪. 
 , מענק משרד החינוך.₪ 6,728     
 (.השתתפות בעלים )קליה, ₪ 6,728     

 מאושר פה אחד. 188תב"ר   :החלטה
 

 , סכומי התב"ר עודכנו.10/2015תב"ר זה נדון גם בישיבה מס  הערה: 
 

 
  2015תקציב המועצה לשנת  4

 . אלון מררי הציג את דף חישוב2015רו"ח אלון מררי הציג את תקציב המועצה לשנת 
 מענק האיזון שהוגש למועצה ע"י משרד הפנים ופירט את האופן לפיו מחשב משרד הפנים

 ן.את גובה מענק האיזו
 בין המועצה לבין כלל המועצות במספר פרמטרים. הוצגה טבלה ובה נתונים השוואתיים

 אלש"ח. 19,121, 2015מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת  החלטה:
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 2016תקציב המועצה לשנת  5
 כשלפנינו 2016 רו"ח אלון מררי הציג את הבעייתיות שיש באישור תקציב המועצה לשנת

 (₪מיליון  1.8 -כ נעלם גדול של המענק המיוחד בגין ההתיישבות הצעירה. )מענק בגובה של
 הפתרון לכך הוא הצגת המענק בתקציב כהכנסה מותנית ובצד ההוצאות כהוצאה מותנת

 בתקציב הפעולות הכלליות.
 "ח.אלש 19,317סך של  2016מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב  החלטה:

 
 

 שונות .7
 סל היישובים .א

בעקבות פניות של מספר חברי מליאה יוכן מודל לקביעת סל מוניציפאלי ליישובי 
 המועצה. המודל יובא לאישור במליאת המועצה.

 
 גני ילדים ביישובים. .ב

בנושא  תשתיות,תיפעול  ,וציוד    לקיים דיון בנושא גני הילדים ביישובי המועצה הוחלט  
 .גני  הילדים    

  
 
 
 
 
 

 אריה כהן     

         
 הראש המועצ                                                                               

 :העתק
 חברי מליאת המועצה

  יועץ משפטי, עו"ד יזהר דגני,

 11/2015שמור פרוטוקול 
 
 

 


