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61.2.3.61 

 "ד אדר ב תשע"די
 

 

 4102/4' מס המועצה מליאת מישיבת פרוטוקול
 במשרדי המועצה  03.3.02 מה בתאריךישהתקי

 :משתתפים
 ראש המועצה         -    מרדכי )מוצי( דהמן

 קליה         -                          גבי פלקסר, אפי מושקטו, 
 בית הערבה         -                                                 סוזי שליו 

 מצפה שלם         -חיים לוי                                                    
 אלמוג         -ניב כהן, צחי רביב,                                     

 ורד יריחו         -                              הילה ברקי, יניב בן זקן 
 

  :חסרים
 מיכל ראב, גבי שטרית

 :נוכחים
 דנון יצחק, בלאו דוד

 
 :סדר יום לישיבה להלן
 אינפורמציה. .1
 .613.61אישור פרוטוקול  .2
 ם."אישור תברי .3
 החלפת רכב מנהלת רווחה. .4
 האיגוד לאיכות הסביבה. נציג המועצה במועצת .5
 עידוד הישובים בהעסקת רכזי צמיחה דמוגרפית. .6
 26.63.62 -אישור הדו"ח הרבעוני ל .7
 ברית ערים תאומות נסיעה לגרמניה. .8
 שונות .9

 
 אינפורמציה  .1

 

 יחסי ציבור ודוברות  .א
המועצה התקשרה עם משרד יחסי ציבור פאר לוין, יחד עם המועצה האזורית בקעת הירדן. משרד 

 בסוף חודש מרץ. ו עבדנו עד היום מסיים את שירותיוגורה ברגר לייבוביץ אית
 

 ביקור יצחק בוז'י הרצוג במועצה  .ב
, לשמוע ממנו ה. הכוונה להפגיש אותו עם תושביםביום ב' הקרוב מגיע יצחק בוז'י הרצוג למועצ

 איך מפלגת העבודה רואה את עתיד צפון ים המלח בהסדר אפשרי עם הפלסטינאים.
 

 קרקעות .ג
יש קשיים בהסדרה חוזית של חלק מהקרקעות אותן מעבדים יישובי ותושבי המועצה. המנהל 

האזרחי )קמ"ט אפוטרופוס(לא מאפשר הסדרה חוזית של הקרקעות בשל הצורך לבחון באופן 
 ל הקרקעות.עמעמיק את הבעלות ההיסטורית 
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 גניבות חקלאיות  .ד
והגניבות שהיו לאחרונה באזורנו. )ורד יריחו משטרת ישראל הצליחה לפענח חלק מהפריצות 

ה, חוף קליה, כלבו מצפה שלם, פריצות לרכבים בנחל קדם ימפעל של יגאל אלדן באזור התעשי
 תעל מכירת משקאות חריפים לרבות בירו גם במרכולים , דכן כי יש להקפידי. מוצי עועוד(

 בהתאם לחוק.
 משקאות חריפים לבני נוער.המשטרה מבצעת אכיפה בתחום זה של מכירת 

 
 הטבות מס .ה

מוצי עדכן שעל פי מידע שנמסר לו ממשרד ראש הממשלה, הטבות המס )שיכנסו לתוקף 
שובי ישובי המועצה כולל ורד יריחו ואלמוג, כיוון שיותר ממחצית מיי(יחולו על כל י3.62בתחילת 

 מס.ההמועצה מופיעים ברשימות שאושרו בהחלטת הממשלה בנושא הטבות 
 

 תחבורה ציבורית .ו
מוצי עדכן שנעשית עבודה מול משרד התחבורה ואגד לגרום לכך שתהיה תחבורה ציבורית סדירה 

וכן לשפר את כניסת ,( ולמעלה אדומים " ועוד רמי לוי"מכל יישובי המועצה למישור אדומים )
 המלח.-התחבורה הציבורית לחופי הרחצה בצפון ים

 
 

 2/4100אישור פרוטוקול  .2
 .  613.61פרוטוקול מליאת המועצה מאשרת פה אחד את  החלטה:

 
 אישור תבר"ים. .3

 
 4102פסטיבל         031 ר"תב. א

    310,111 ₪ 
 מענק מפעל הפיס ₪ 10,111    
 העברה מהקרן לעבודות פיתוח ₪ 311,111    

 מאושר פה אחד.  310תב"ר    :החלטה     
 
 הרחבת בית ספר מגילות       013 ר"תב. ב

 .חינוךמענק משרד ה ₪ 0,401,632 -הגדלת התב"ר ב    
 .₪  4,242,400סכום התב"ר העדכני     

 מאושר פה אחד.כולל ההגדלה בו    013תב"ר    :החלטה     
 
 4102פעולות חברה וקליטה         036 ר"תב. ג

 ההסתדרות הציונית העולמית.מענק   ₪ 141,111    
 מאושר פה אחד. 360תב"ר    :החלטה     

 
 

 המלח תועלות מקיומו של הפסטיבל, -, ניב כהן שאל האם צומחות לאזור צפון ים621בדיון על תב"ר 
 הפעילויות העסקיות במועצה. לכלמוצי הבהיר כי הפסטיבל חושף את האזור בפני קהלים רבים וכן "מזרים דם" 

העסקית המוגברת בתקופת הפסטיבל מהווה הסוגיה אותה מעלה ניב כהן קשה מאד למדידה, אולם הפעילות 
 .של  הפסטיבל   הוכחה לתרומתו
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 החלפת רכב למנהלת מח' הרווחה  .2
 

רכב זהה לזה וש ק"מ נדרשת החלפתו. בכוונתנו לרכ ...,..3-מהרכב של יעל סבג עשה כבר יותר 
 ותה. )פורד פוקוס(.שהיה ברש

 למנהלת מח' רווחה.: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את החלפת הרכב החלטה
 

 .  יהודהנציג המועצה במועצת האיגוד לאיכות הסביבה  .4
והחצר, עד היום דוד נדרשת החלטת מליאה למינוי נציג המועצה במועצת האיגוד לאיכות הסביבה 

 בלאו היה נציג המועצה.
: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של דוד בלאו מזכיר המועצה כנציג המועצה החלטה

 מגילות במועצת האיגוד לאיכות הסביבה.
 

 . עידוד הישובים בהעסקת רכזי קליטה .1
בהתאם לפנית ישובי המועצה להרחבת האוכלוסיה בישובים ולאחר קיום מספר דיונים כולל עם 

 החטיבה להתישבות הוחלט להשתתף באופן חלקי במימון שכרם של רכזי הקליטה בישובים .
החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית מסייעת אף היא בפעולות שיביאו לגידול 

 של פיזור האוכלוסייה בכל שטחי הארץ.,דמוגרפי של הישובים מתוך מטרת על 
מנת לעודד את יישובי המועצה לבצע פעולות שישיגו את המטרה הנ"ל מסייעת המועצה לישובים -על

 כזי הקליטה המועסקים על ידי היישובים ושכרם משולם ע"י היישובים.באמצעות השתתפות בשכר ר
:מליאת המועצה מאשרת פה אחד המשך השתתפות בשכרם של רכזי הקליטה בישובים החלטה

 לרכז  לחודש   .  ₪ ...,2בסכום של 
 30/04/03 -אישור הדו"ח הרבעוני ל .6

 , הוצג בפני חברי מליאת המועצה.26163162-הדו"ח הרבעוני ל
 .26163162-: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני להחלטה

 
 נסיעה לגרמניה –ברית ערים תאומות  .4

התארחה קבוצה מנימברכט  3.62למועצה ברית ערים תאומות עם נימברכט שבגרמניה. בשנת 
 במועצה. מתוכננת נסיעה של משלחת מהמועצה לנימברכט )יחד עם המועצה האזורית מטה יהודה(.
מתוכננים לצאת במסגרת המשלחת של המועצה: מרדכי דהמן, אוריאל אהרונוב, עופר כהן, אורית 

 הרשטיג, ציונה שרביט.
 .1.1.61 -, חזרה ב26.2.61-היציאה ב

 .3.61והיא מתוקצבת בתקציב המועצה לשנת  ₪ ...,62-עלות הנסיעה כ
 מרדכי )מוצי( דהמן

 
 הראש המועצ                                                                                            

 :העתק
 חברי מליאת המועצה

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

 313.61.שמור בלאו פרוטוקול 

 
 
 


