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 ' אדר ב תשע"ואכ
 2016מרץ   31

 
 

 20163/' מס המועצה מליאת מישיבת פרוטוקול                 
 המועצה במשרדי  163.30. מה בתאריךישהתקי  

 
 :משתתפים

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

 גאלמו - ניב כהן
 מצפה שלם - חיים לוי

 בית הערבה - סוזי שליו
   

  :חסרים
 גבי פלקסר, גבי שטרית, צחי רביב.

 
 :נוכחים

 יעל סבג, לירון סימון, עו"ד אריק לביא, עופר כהן, חביב כץ, דנון יצחק, אודי איזק, דוד בלאו
 

 :סדר יום לישיבה להלן
 אינפורמציה. .1
 .2/16 אישור פרוטוקול .2
 אישור תברי"ם. .3
 ע"י רכזי המחלקות. 2016ת תקציב גהצ .4
 .שונות .5

 אינפורמציה.  1
 

 אלי אביזידריס .א
אריה הביע תנחומים בשם המועצה בעקבות מותו הלא צפוי של אלי אביזידריס תושב ורד 

 יריחו. אלי היה בעבר חבר מליאת המועצה ונשא בתפקידים ציבוריים ביישוב.
 יהי זכרו ברוך.

 
 האזרחיראש המנהל  –תא"ל מוניר עאמר  .ב

עאמר ראש המנהל  ר אריה הביע תנחומים בשם המועצה בעקבות מותו הפתאומי של מוני
האזרחי בתאונת מטוס. מוניר עאמר ביקר במועצה לפני כשבועיים והביע תמיכה ורצון לסייע 

 למועצה ככל שהיה ניתן.
 יהי זכרו ברוך.

 
 יואב גלנט בינוי ביקור שר ה .ג

במגילות. הביקור היה טוב.  הבינוי של מר יואב גלנט שר ה אריה מסר אינפורמציה על ביקורו
בביצוע עבודות תשתית בהרחבות הקהילתיות הבינוי השר אישר המשך השתתפות משרד ה

מזכירי ביישובים וכן אישר תקציב לתכנון מרכז היישוב באבנת. חיים לוי העיר כי רצוי ש
להציג בפני אישיות רמת דרג  יקבלו את רשימת הנושאים אותם בכוונת המועצההישובים 

 המגיעה למועצה לפני הביקור. אריה הבטיח לבחון את הנושא עם הנהלות היישובים.
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 בית הערבה ההיסטורית .ד

ומורשת. סמנכ"ל משרד  יש כוונה לפתח את האתר ההיסטורי של בית הערבה כאתר הנצחה
יתוח המקום. אריה הדגיש מועלם ביקר במקום והביע נכונות לסייע בפ הבטחון מר אריה

שהאתר מהווה חוליה חשובה במיתוג צפון ים המלח. תוכן תכנית לפיתוח המקום. יש הבנה 
נתנו הקלות בכל הקשור לסידורי הכניסה למתחם. המועצה תפנה לחטיבה יעם הצבא שי

לסיוע בתיקון שער הכניסה למתחם. המועצה אמורה לאתר "נאמנים" שיפתחו את  417
 את כניסת המבקרים במתחם. השער וילוו

 
 ביקור עוזי דיין יו"ר מפעל הפיס .ה

מר עוזי דיין יו"ר מפעל הפיס ביקר במועצה עם הנהלת הפיס. הוצג בפניו הצורך להקים 
 מרכז קהילתי. עוזי דיין הציג את המודל של "המעשר" שנמצא בדיונים עם משרד האוצר

 לסיוע לרשויות בפרויקטים קהילתיים.לפיו יינתן לפיס שיקול דעת רחב יותר בכל הנוגע 
)כיום הסיוע נקבע ע"פ פרמטרים קשיחים וכמעט ואין למפעל הפיס גמישות לסטות 
 מהקריטריונים ומהנוסחה לפיה נקבע התקציב אותו תקבל כל רשות ממפעל הפיס(.

 
 וזלטרינ .ו

 העשייה המתבצעת ע"י המועצה. ג בכוונת המועצה להפיץ ניוזלטר אינטרנטי בו תוצ
 סימון דוברת המועצה. הניוזלטר יופץ בתדירות חודשית. החומר ירוכז ויופץ ע"י לירון 

 
 חל"י החברה להגנות ים המלח .ז

לפעול גם בצפון ים אריה מסר אינפורמציה שהחברה להגנות ים המלח קיבלה אישור 
המלח. מדובר בחברה ממשלתית שהוקמה על מנת להתמודד עם עליית מפלס ים המלח 
 באגן הדרומי )באזור המלונות( והותר לה לפעול גם באזור האגן הצפוני בו מפלס הים יורד.

 
 אתר הטבילה .ח

אריה עדכן שיש דינמיקה טובה במנהל האזרחי לאפשר פיתוח של פעילות מסחרית ע"י 
חברה לפיתוח אתר הטבילה )חברה משותפת למגילות ולבקעת הירדן(, בתוך מתחם ה

האתר סמוך לצומת של כביש הכניסה לאתר ודרך ארץ המנזרים )סמוך למוצב הצבאי 
באתר(. נעשית עבודת מטה במנהל האזרחי בשיתוף עם המועצות לגבש את אופן הפעילות 

 במקום.
 
 

 20162/    אישור פרוטוקול  3
 .2/2016 פרוטוקולאת מליאת המועצה מאשרת פה אחד  החלטה:

 

 
 אישור תבר"ים.     .4

 
 תיאטרון מגילות      206 ר"תב. א
 מענק מפעל הפיס ₪ 56,000     

 מאושר פה אחד.  206תב"ר   :החלטה
 

 המרכז הטיפולי.      135 ר"תב. ב
 מענק משרד הרווחה. ₪ 27,588-הגדלת התב"ר ב     
 השתתפות הורים. ₪ 18,498 -ב הקטנת התב"ר     
 העברה מהקרן לעבודות פיתוח. 4,064 -הגדלת התב"ר ב     
 .₪ 978,154סכום התב"ר העדכני      

 מאושר פה אחד. כולל השינויים בו 135תב"ר   :החלטה
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 הצגה ע"י מנהלי מחלקות המועצה – 2016תקציב  .5

 
 רווחה. .א

גה את תכנית העבודה אותה גיבשה למח' רווחה יעל סבג מנהלת מח' הרווחה במועצה הצי
עות צומד לרשות המחלקה והן לפעולות המתבניתנה התייחסות הן לכח אדם הע 2016לשנת 

טיפולי, הבית למדע ועמדה, ניהול תיקי המטופלים ע"י המחלקה, הנחות במחלקה. )המרכז ה
 בארנונה ועוד(.

 
 חקלאות .ב

עילות החקלאיות הקיימת במועצה ואת חביב כץ רכז החקלאות במועצה הציג את הפ
השלכותיה בתחומים כמו איכות הסביבה ומים. חיים לוי העיר שלדעתו נדרשת מעורבות 

המועצה פנתה לרשות שגדולה יותר של המועצה בנעשה באגודת המים מי תמר. אריה העיר 
לרשת המים לערב אותה בתכניות מים הקשורות למועצה לרבות חיבור מרחב צפון ים המלח 

 המים הארצית.
 
 חינוך .ג

 .אודי הציג את תחומי הפעילות הנוגעים למערכת החינוך במועצה
אריה ציין כי מוקם פורום חינוך וכל תושב המעוניין לקחת חלק בפורום מוזמן להירשם 

 (.10.4.16לפורום )ההרשמה עד 
 
 תרבות .ד

ליו העירה כי ניכר , סוזי ש2016אורית הציגה את הפעילות המתוכננת בתחום התרבות בשנת 
ובעשייה התרבותית במועצה. אורית הדגישה את הפעילות המתוכננת ליום  ם שיפור בתכני

 העצמאות וכן את ימי הנשים והגברים אותם יזמה מח' התרבות.
 
 תיירות .ה

אורית הציגה את הנעשה בתחום התיירות במועצה. אריה ציין כי בחודש מאי השנה צפוי 
יריב לוין במועצה. אם יש נושאים שנראים חשובים להעלות בפני  ביקור של שר התיירות מר

 השר רצוי להעבירם לאריה.
 
 
 שונות.6
 העדפה לתושבי המועצה –. מכרזים א

חיים לוי נתן תזכורת שיש לתת העדפה במכרזים הנדסיים אותם תפרסם המועצה לקבלנים 
 שהם תושבי המועצה.

 
 אריה כהן     

         
 הראש המועצ                                                                               

 :העתק
 חברי מליאת המועצה

  יועץ משפטי, עו"ד יזהר דגני,

 3/2016שמור פרוטוקול 


