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 "א תמוז תשע"הי

 2015יוני  28

 20155/' מס המועצה מליאת מישיבת פרוטוקול
 במשרדי המועצה 25.6.15 מה בתאריךישהתקי

 :משתתפים
 ראש המועצה         -   מרדכי )מוצי( דהמן

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

 אלמוג - ניב כהן
 מצפה שלם - חיים לוי

 ורד יריחו - יניב בן זקן, הילה ברקי
   

  :חסרים
 גבי שטרית, צחי רביב, מיכל ראב

 
 :נוכחים

 , דנון יצחק, איריס כוכבי, חביב כץבלאו דוד
 

 :סדר יום לישיבה להלן
 .   אינפורמציה .1
 .4/15 -ו 3/15אישור פרוטוקול  .2
 ם."אישור תברי .3
 . 2016צו ארנונה לשנת  .4
 שונות. .5

 
 אינפורמציה .1

 פגישה עם שר החקלאות .א
 מוצי עדכן לגבי פגישה שהייתה לו עם שר החקלאות. השר אורי אריאל אוהד מאוד

 החטיבה להתיישבות.הובטח סיוע בעדכון הפרוגרמה של היישובים  ,את ההתיישבות
 .תמשיך  לפעול גם  בשנים  הקרובות   כפופה למשרד החקלאות

 נדרשת הסדרה של חוב היישובים לחטיבה להתיישבות. יש הבטחה שמחצית התשלומים
 ב.אותם יפרע כל יישוב בגין חובותיו לחטיבה להתיישבות תוחזר אליו לפיתוח היישו

 
 חינוך .ב

 שנת הלימודים תשע"ה לקראת סיום נדרשת היערכות לקראת שנת תשע"ו.
 קיץ ממשרד החינוך, הסכום נמוך פנינו להגדלה משמעותית צי קיבלנו תקציב לשיפו

 בסכום שהוקצב למועצה.
 

 כח אדם .ג
 חביב כץ נקלט כרכז חקלאות במועצה. לירון סימון נבחרה ע"י וועדת בחינה לכח אדם

 צמיחה דמוגרפית.כרכזת 
 עם מפקח בניה שיסייע בהגברת האכיפהמחלקת ההנדסה התקשרה 

 למיגור הבניה הלא חוקית במרחב המועצה.
 

 כבישי כניסה ליישובים .ד
 בסיוע של חברת נתיבי ישראל שופצו כבישי הגישה ליישובים. בקרוב יתחילו העבודות

 אגרגטיים(.גם בכביש הגישה לקליה. יש קבלן שזכה במכרז. )י. בזלת ו
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 .4/15-ו 3/15אישור פרוטוקולים  .2
  3/15בפרוטוקול מס'  6חיים לוי העיר שיש להשמיט מסעיף 

 )שם הישוב (הערה שלא היה מקום לציינה בפרוטוקול. )וועדת הנחות לנושא ארנונה(
 תוך תיקון 4/15-ו 3/15מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולים מס'  החלטה:

 בהתאם להערה של חיים לוי. 3/15פרוטוקול מס' 
 
 אישור תבר"ים. .3
 

 בטיחות בדרכים      171 ר"תב. א
     12,857  ₪. 
 מענק משרד התחבורה. ₪ 9,000     
 העברה מהקרן לעבודות פיתוח. 3,857     

 מאושר פה אחד.  171תב"ר   :החלטה
 

 עוגן פיתוח סביבתי ורד יריחו      172 ר"תב. ב
     379,332  ₪. 
 .מענק משרד החקלאות 200,000₪     
 .  , השתתפות היישוב ורד יריחו₪ 179,332     

 מאושר פה אחד.  172תב"ר   :החלטה
 

 .2015שיפוצי קיץ       173 ר"תב. ג
 מענק משרד החינוך. ₪ 16,500     

 מאושר פה אחד.  173תב"ר   :החלטה
 

 ספורטשיפוץ אולם       174 ר"תב. ד
 , מענק מפעל הפיס.₪ 50,000     

 מאושר פה אחד.  174תב"ר   :החלטה
 

 הלוואת פיתוח      175 ר"תב. ה
 מבנק הפועלים ₪ 1,500,000     
 שנים צמודת פריים תילקח מבנק הפועלים. 10-ההלוואה ל     

 מאושר פה אחד.  175תב"ר   :החלטה
 

 2016צו ארנונה לשנת  .4
 הוצג בפני חברי מליאת המועצה. תעריפי הארנונה עודכנו 2016צו הארנונה לשנת 

 .1.27%-בהתאם להנחיית משרד הפנים ב
 .2016מליאת המועצה מאשרת פה אחד את צו הארנונה לשנת  החלטה:

 אפי מושקטו ביקש לאפשר לו לבדוק מול גורמי המקצוע במשרד הפנים את סוגיית דחיית
 פרגולות.בקשתינו להפחתת הארנונה על 

 טיו של הגורם המקצועי במשרד הפנים המטפל בנושא.בלאו יעביר לאפי את החומר ואת פר
 

 מרדכי )מוצי( דהמן

 
 הראש המועצ                                                                                       

 :העתק
 חברי מליאת המועצה

 יועץ משפטי, שרביט אביחי עו"ד  עו"ד יזהר דגני,

 5/2015שמור פרוטוקול 


