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 ' אדר ב תשע"וג
 2016מרץ  13

 
 

 20162/' מס המועצה מליאת מישיבת פרוטוקול                 
 המועצה במשרדי 10.3.16 מה בתאריךישהתקי  

 
 :משתתפים

 אש המועצהר        -    אריה כהן
 קליה       -   , מיכל ראבאפי מושקטו
 ורד יריחו - הילה ברקי

 אלמוג - , צחי רביבניב כהן
 מצפה שלם - , גבי שטריתחיים לוי

   
  :חסרים

 גבי פלקסר, סוזי שליו 
 

 :נוכחים
 אריאל סוקולוף, פרחית אלדן, רו"ח אלון מררי, אורית הרשטיג, איריס כוכבי, סימה אילוז

 דנון יצחק, חביב כץ, דוד בלאו
 

 :סדר יום לישיבה להלן
 יאת המועצה.סמכויות ואחריות חברי מל -עו"ד איתן מיימוני .1
 אינפורמציה. .2

 .1/16 אישור פרוטוקול .3
 ם."אישור תברי .4
 .31.12.15-אישור הדו"ח הכספי הרבעוני ל .5
 של החברה לפיתוח אתר הטבילה. 31.12.15-אישור הדו"ח הכספי המבוקר ל .6
 ת הפיס. ופתיחת חשבון בבנק דקסיה להקצב .7
 .שונות .8

 
 

יאת המועצה האזורית מל חברי  סמכויות ואחריות–הרצאת עו"ד איתן מיימוני 1
 ביו"ש

 עו"ד איתן מיימוני סקר את סמכויות ואחריות חברי מליאת המועצה.
הודגש השלטון הדו רובדי הקיים במרחב הכפרי בו הוועד המקומי והמועצה האזורית פועלים 

 לפיתוח ולרווחת תושבי המועצה.
 עדות רשות.המועצה פועלת בעזרת וועדותיה השונות חלק מהן וועדות חובה וחלק וו

חברי המועצה הביעו שביעות רצון מהרצאתו של עו"ד מיימוני וביקשו שיהיה המשך להעמקת 
 הידע וההבנה של חברי המועצה בתחומי אחריותם.

 
 אינפורמציה. 2
 

 עבודת מפעם מעלה אדומים –מבנה ארגוני למועצה  .א
חינת המבנה מעלה אדומים לב םאריה מסר אינפורמציה על עבודת צוות שמונה ע"י מפע

האירגוני של המועצה. אריה ציין שפורסם מכרז פנימי לתפקיד דובר למועצה שיחזק את 
 .הקשר בין המועצה והתקשורת החיצונית
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 תקציב התיישבות צעירה .ב

 אריה מסר אינפורמציה מפגישה שהתקיימה עם מנכל 
 יב התיישבות צעירה )תקציב ייחודימשרד האוצר בנושא תקצ

יש כוונה להכניס את התקציב  צות: גולן, מעלה אפרים, מגילות, בקעת הירדן(הניתן למוע
 הזה לבסיס התקציב מה שישפר את הוודאות בקבלת התקציב.

 
 פורום חינוך .ג
ה ציין שנעשתה פנייה לתושבי המועצה להציע את עצמם לפעול במסגרת פורום חינוך ריא

 מועצתי שפעילותו תרוכז במועצה.
 
 חוק עזר ביוב .ד

יימה פגישה במשרדי חברת אורבניקס שליוותה אותנו בהכנת התחשיבים של חוק עזר התק
 ביוב למגילות. 

 למליאה הקרובה יוזמן נציג החברה להסביר את התחשיבים.
 
 כנס ראשי מועצות  .ה

אריה השתתף בכנס ראשי מועצות אזוריות. מדובר במפגש עמיתים שאורגן ע"י מרכז 
 המועצות האזוריות.

הפיס מר עוזי דיין יגיע לביקור במועצה. נשלחה הזמנה גם לניר ברקת ראש יו"ר מפעל 
עירית ירושלים לבוא לבקר במועצה ולפעול להידוק שיתוף הפעולה עם המטרופולין הגדול 

 הקרוב אלינו.
 
 כפר סטודנטים .ו

אריה מסר שיש כוונה להקים כפר סטודנטים במגילות בעזרת עמותת קדמה. יש מגעים עם 
 מימוש היוזמה.העמותה ל

 
 פיתרצמיחה דמוג .ז

נמשכים המאמצים להגדיל את כמות המשפחות ביישובי המועצה. המועצה פועלת מול 
משרד השיכון להפעיל מתכננים שיגדילו את מצאי המגרשים הזמינים לקליטת משפחות 

 ביישובי המועצה.
 
 בטיחות .ח

 ב.ת ביקור באחד הבתים הנבנים ביישועבאתר הבניה באבנת נפל ילד ב
מחלקת ההנדסה ברשות אוריאל אהרונוב הפיצה ריענון של הנחיות הבטיחות באתרי הבניה 

 למניעת הישנות של מקרים דומים.
 
 ביקור של התק"מ .ט

 באלמוג ובבית הערבה.  התק"מ  של  התקיים ביקור
 
 אתר הטבילה .י

בתוך דונם  2אריה מסר כי הועברה אלינו אינפורמציה שאלוף פיקוד מרכז חתם על הקצאת 
מתחם אתר הטבילה )מזרחית לגדר המערכת( לטובת פעילות מסחרית שתבוצע ע"י החברה 

 הכלכלית לפיתוח אתר הטבילה.)חברה משותפת למגילות ולבקעת הירדן(.
 

 משרד השיכון .יא
בשבוע הבא מתוכנן ביקור של שר השיכון מר יואב גלאנט במועצה. בכוונתנו להעלות בפני 

 .  השר את הצרכים שלנו בתחום אחריות משרדו
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 1/2016    אישור פרוטוקול  3

 151/2016 פרוטוקולאת מליאת המועצה מאשרת פה אחד  החלטה:
 

 
 אישור תבר"ים.     .4

 
 . הווינר לקהיל      99 ר"תב. א
 מהקרן לעבודות פיתוח. ₪ 91,581 -הגדלת התב"ר ב     
 .₪ 216,581סכום התב"ר לאחר ההגדלה      

 מאושר פה אחד.  כולל ההגדלה בו 99תב"ר   :החלטה
 

 
 .מניעת נשירת תלמידים      202 ר"תב. ב
 .רד החינוךמענק מש  32,924     

 מאושר פה אחד. 202תב"ר   :החלטה
 
 

 .שיקום דרך ביטחון בבית הערבה      203ר "תב. ג
 מענק משרד הביטחון. 80,000     

 מאושר פה אחד.  203תב"ר   :החלטה
 
 

 .גידור מתריע בקליה      204 ר"תב. ד
 .מענק משרד הביטחון  ₪ 100,000     

 מאושר פה אחד. 204תב"ר   :החלטה
 
 

 שיפור חזות היישוב ורד יריחו      196ר "תב. ה
 .175העברה מתב"ר  ₪ 162,500-ת התב"ר בהגדל     
 .₪ 1,462,500סכום התב"ר העדכני      

 מאושר פה אחד. כולל ההגדלה בו 196תב"ר   :החלטה
 
 

 שיפור חזות היישוב בית הערבה.      197ר "תב. ו
 .175העברה מתב"ר  ₪ 187,500-הגדלת התב"ר ב     
 .₪ 1,687,500סכום התב"ר העדכני      

 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד. 197תב"ר   :החלטה
 

 
 שיפור חזות היישוב מצפה שלם.      198ר "תב. ז
 .175העברה מתב"ר  ₪ 187,500-הגדלת התב"ר ב     
 .₪ 1,687,500סכום התב"ר העדכני      

 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד. 198תב"ר   :החלטה
 
 שיפור חזות היישוב אלמוג.      199ר "תב. ח
 .175העברה מתב"ר  ₪ 187,500-הגדלת התב"ר ב     
 .₪ 1,687,500סכום התב"ר העדכני      

 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד. 199תב"ר   :החלטה
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 . ₪ 1,000,000מקווה אובנת       205ר "תבט. 
 מענק משרד הדתות. ₪ 984,326     
 וך הקצבת פיתוח אובנת.העברה מהקרן לעבודות פיתוח )מת 15,674     

 .מאושר פה אחד 205תב"ר    :החלטה
 
 
 

 31.12.15-הדו"ח הרבעוני ל .5
 הוצג בפני חברי מליאת המועצה. 31.12.15-הדו"ח הרבעוני ל

 מאושר פה אחד. 31.12.15-הדו"ח הרבעוני ל החלטה:
 
 של החברה לפיתוח אתר הטבילה. 31.12.15-הדו"ח הכספי המבוקר ל .6

הוצג בפני  31.12.15-וקר של החברה הכלכלית לפיתוח אתר הטבילה להדו"ח הכספי המב
חברי מליאת המועצה. הדו"ח נדון ואושר בדירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח אתר 

 הטבילה.
של החברה המבוקר מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי  החלטה:

 .31.12.15-הכלכלית לפיתוח אתר הטבילה ל
 
 ות מפעל הפיסבוח בבנק דקסיה להקצחשבון פית .7

 בהמשך לפניית מפעל הפיס למועצה ובהמשך לפניית בנק דקסיה למועצה לפתוח חשבון
 אלש"ח נדרשת המועצה לפתוח חשבון כזה  500-בנק ייעודי להקצבות פיתוח שסכומם נמוך מ

 .החשבון מיועד לכספי פיתוח בלבד בבנק דקסיה.
אחד פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה להקצבות מליאת המועצה מאשרת פה  החלטה:

 מפעל הפיס.
 
 

 שונות 8
ההרחבה אפי מושקטו ציין לשבח את תגובתה המהירה של המועצה לפנייה שהגיעה מ .א

 הקהילתית בקליה.
 

הילה ברקי ביקשה לקיים דיון באחת המליאות הקרובות בנושא חינוך בבית הספר  .ב
 בעין גדי.

 
יתקיים מפגש לחברי מליאת המועצה העושים  אריה העיר כי בהזדמנות הקרובה .ג

 מלאכתם בהתנדבות.
 אריה כהן     

         
 הראש המועצ                                                                               

 :העתק
 חברי מליאת המועצה

  יועץ משפטי, עו"ד יזהר דגני,

 2/2016שמור פרוטוקול 


