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 "ז אב תשע"הי

 2015אוגוסט  02

 20156/' מס המועצה מליאת מישיבת פרוטוקול
 במשרדי המועצה 1507.30. מה בתאריךישהתקי

 :משתתפים
 ראש המועצה         -   מרדכי )מוצי( דהמן

 קליה         -  , אפי מושקטוגבי פלקסר
 בית הערבה         -סוזי שליו                                         

 אלמוג - , צחי רביבניב כהן
 מצפה שלם - חיים לוי

 ורד יריחו - יניב בן זקן, הילה ברקי
   

  :חסרים
 , מיכל ראבגבי שטרית

 
 :נוכחים

 דנון יצחק, סימה אילוז. ,בלאו דוד
 

 :סדר יום לישיבה להלן
 .   אינפורמציה .1
 .5/2015אישור פרוטוקול  .2
 ם."אישור תברי .3
 .30.06.15     -   ל     ח הכספי הריבעוניאישור הדו" .4
 .31.12.14   -ל   אישור הדו"ח הכספי המבוקר .5
 .2014אישור הדו"ח המפורט לשנת  .6
 .הערות .7

 
 אינפורמציה .1

 הטבות מס .א
בעבר תושבי יישובי .2016יש כוונה להחזיר את הטבות המס לכל יישובי המועצה החל מינואר 

במרוצת השנים. אנו פועלים להחזרת הטבות המס  להטבות מס שבוטלו ים המועצה היו זכא
 לכל יישובי המועצה.

 
 שרון גלח"כ סיור של  .ב

 .הובטחה תמיכה וסיוע ככל שניתן יהיה.שרון גל ביקר במועצה והתרשם מהעשייה ח"כ  
 

 פגישה עם שר התיירות יריב לוין .ג
ד הבטיח התקיימה פגישה עם שר התיירות השר נכנס לתפקיד הוא עדיין לומד את המשר

 לסייע.
 

 אורי אריאל שר החקלאות .ד
השר פוקד את .שר החקלאות ביקר אצל גיא ארליך בחממת האפרסמון , אורי אריאל  השר

 בשל קרבת ביתו אלינו.תכופות  אזורינו לעתים 
 

 עדכון פרוגרמה לישובים .ה
פנה לישובים לקבלת נתונים על מנת לעדכן את מספר הנחלות בכל כץ רכז החקלאות  חביב

פרטיביים, נדרש שיתוף פעולה טוב יותר אוהישובים לא מספיק קו.ישוב במשרד החקלאות 
 .בכל  הנוגע להעברת הנתונים  הנחוצים    ותגובה מהירה יותר מצד הישובים
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סיור של מר עמיקם סבירסקי מהיחידה להתיישבות ולתשתית במשרד  .ו
 הבטחון

שובי יתפתחות של ההרחבות הקהילתיות ביהתרשם בסיורו מקצב ההסבירסקי  עמיקם
, 2במאגר אוג  הובטח סיוע במספר פרויקטים )מצלמות בכניסה לישובים, מצלמה המועצה.

 ועוד.,   ר במערך הקשר בצפון ים המלח שיפו  גידור היקפי באבנת
 

 צפון ים המלח תכנית פיתוח .ז
ל באזור המועצה, חופי נעשית עבודה גדולה של תכנון "שער לים המלח" מדובר במתחם גדו

 יש כבר טיוטה ראשונית. .    הרחצה, ומשולש ורד יריחו
 

 אתר הטבילה .ח
המועצות בקעת הירדן ומגילות ממשיכות במאמציהן לאשר במנהל האזרחי את התכנית 

 לפיתוח האתר במתחם התחתון )בתוך האתר(.
 

 5/2015    אישור פרוטוקול .2
 .  5/2015פרוטוקול את  ת ללא התנגדומליאת המועצה מאשרת  החלטה:

 
 אישור תבר"ים. .3
 

 (2015תכנון כפר אומנים )      176 ר"תב. א
     160,000  ₪. 
    .העברה מהקרן לעבודות פיתוח     

 מאושר פה אחד.  176תב"ר   :החלטה
 

 סימון כבישים והתקני בטיחות      177 ר"תב. ב
     126,583  ₪. 
 ורה.מענק משרד התחב ₪ 88,608     
 , העברה מהקרן לעבודות פיתוח.₪ 37,975     

 מאושר פה אחד.  177תב"ר   :החלטה
 

 2014פעולות חברה וקליטה       137 ר"תב. ג
 מענק החטיבה להתיישבות. ₪ 400,000 -ההגדלה ב     

 .₪ 1,050,000סכום התב"ר לאחר ההגדלה                                      
 מאושר פה אחד.  ההגדלה בוכולל  371תב"ר   :החלטה

 
 (2012תכנון כפר אומנים )      77 ר"תב. ד
 ממשרד התיירות. ₪ 744,222 -הקטנת התב"ר ב     

 מהקרן לעבודות פיתוח. ₪ 371,700 -הגדלת התב"ר ב                                     
 .₪ 427,478סכום התב"ר המעודכן                                      

 מאושר פה אחד. כולל השינויים בו 77תב"ר   :החלטה
 

 מרכז טיפולי      135 ר"תב. ה
 .₪ 300,000 -הגדלת התב"ר ב     
 מענק ממשרד הרווחה. ₪ 200,000     

 השתתפות הורים בפעילות. ₪ 100,000                                     
 .₪ 965,000סכום התב"ר המעודכן                                      

 .מאושר פה אחדכולל ההגדלה בו  135תב"ר   :החלטה
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 סגירת תברי"ם .ו
 

 סכום בש"ח שם התב"ר מס' תב"ר

 75,000.00 פעילות גרעיני צעירים 63

 28,000.00 הכנת תחשיב לחוק עזר 114

 0.00 מבנה רב תכליתי 122

 40,250.00 2013נהזי"ם  129

 80,000.00 מפרץ עצירה ותחנת אוטובוס 133

 1,500,000.00 2014הלוואת פיתוח  141

 224,691.00 רכישת רכב לקב"ט המועצה 145

 97,000.00 2014שיפוצי קיץ  147

 
 י הרשימה לעיל.חברי מליאת המועצה מאשרים פ ה אחד סגירת התברים לפ החלטה:

 
 

 30.06.15הדו"ח הכספי הרבעוני ל  .4
 הוצג בפני חברי מליאת המועצה. 30.06.15הדו"ח הכספי הרבעוני ל 

 .30.06.15מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל  החלטה:
 

 31.12.14 -הדו"ח הכספי המבוקר ל .5
 31.12.14 -משרד הפנים ל שהוכן ע"י רואה החשבון החיצוני שמינההדו"ח הכספי המבוקר 

 הביקורת של המועצה. וועדת הוצג לחברי המליאה. הדו"ח נדון גם ב
 .431.12.1 -מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר ל החלטה:

 
 2014הדו"ח המפורט לשנת  .6

שהוכן ע"י רואה החשבון החיצוני שמינה משרד הפנים הוצג  2014המפורט לשנת הדו"ח 
 מליאת המועצה. הדו"ח נדון גם בוועדת הביקורת של המועצה. לחברי

. המועצה פונה 2014מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח המפורט לשנת  החלטה:
ולהקפיד לפעול  ,לפעול לתיקון הליקויים שעלו בביקורת,לראש המועצה ולעובדי המועצה 

 את המועצה. ים  על פי הכללים המחייב
 

 שונות .7
ה של המורה מרי גולדמינץ בבית יביקשה להעלות לדיון את דבר פיטור הילה ברקי .א

הספר האזורי מגילות. מוצי השיב שלמרי אין תעודת הוראה ובהנחית משרד 
החינוך הופסקה העסקתה בבית הספר. מוצי העיר שיש סיבות נוספות שלא ניתן 

 הנוספות.לפרטן והוא מציע להילה לבוא אליו למשרד ושם הוא יפרט את הסיבות 
אפי מושקטו ביקש לבדוק את טענתו של אודי מנהל מחלקת חינוך שאיוש מישרה  .ב

של רכז הסעות יכול לחסוך הרבה כסף תפקיד אותו מבצע היום אודי כחלק 
 משאר מטלותיו.

על חברי הוועדה המקומית  ין לפרוטוקול כי הופעלו לחציםציליניב בן זקן ביקש  .ג
 מת. לתכנון ובניה לאחר הישיבה הקוד

 מוצי העיר שאם מי מחברי הוועדה מרגיש מאוים הכתובת היא משטרת ישראל.
 

 מרדכי )מוצי( דהמן

 
 הראש המועצ                                                                                        

 :העתק
 חברי מליאת המועצה

 6/2015שמור פרוטוקול  יועץ משפטי, עו"ד יזהר דגני,


