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 "ב אלול תשע"הכ

 2015ספטמבר  06

 20157/' מס המועצה מליאת מישיבת פרוטוקול
 במשרדי המועצה  3.9.15 מה בתאריךישהתקי

 :משתתפים
 ראש המועצה         -   מרדכי )מוצי( דהמן

 קליה         -  מיכל ראב , גבי פלקסר
 בית הערבה         -    סוזי שליו                                     

 ורד יריחו - הילה ברקי
 מצפה שלם - גבי שטרית

   
  :חסרים

 חיים לוי, אפי מושקטו, ניב כהן, צחי רביב,.
 

 :נוכחים
 חביב כץ, איריס שש כוכבי, אריאל סוקולוף, דנון יצחק, יניב בן זקן, סימה אילוז, בלאו דוד

 
 :סדר יום לישיבה להלן
 .   אינפורמציה .1
 .6/2015פרוטוקול  אישור .2
 ם."אישור תברי .3
 ור זכות חתימה לגבי פלקסר, סגן ראש המועצה.ראיש .4
 .שונות .5

 
 אינפורמציה .1

 סיום תפקיד ראש המועצה .א
, מכתב בנושא נשלח למשרד 13.9.15-מוצי עדכן שהוא פורש מתפקידו כראש המועצה ב

 .14.9.15-מוצי החל ממקומו של את  מלא הפנים. גבי פלקסר סגן ראש המועצה י
משרד הפנים אמור להכריז על קיום בחירות לרשות המועצה. הבחירות יתקיימו בנובמבר 
 הקרוב. הודעת משרד הפנים אמורה להינתן מיד עם כניסת התפטרותו של מוצי לתוקף.

 מוצי הודה לחברי המליאה על שיתוף הפעולה לו זכה מחברי המליאה שליוו אותו בעשייה
 הציבורית במועצה.

 
 עם אורי אריאל שר החקלאות פגישה .ב

 מוצי עדכן שבפגישתו אתמול עם שר החקלאות הובהר לו כי החטיבה להתיישבות תמשיך
 לתפקד, נוהלי העבודה מול החטיבה להתיישבות לא ישתנו. החטיבה תפרסם קולות קוראים

 ועל היישובים והמועצה להציף צרכים בהתאם לקולות קוראים.
 .₪מליון  105נו הי 2015תקציב החטיבה לשנת 

 
 הטבות מס .ג

 יישובי המועצה כלולים ברשימת היישובים הזכאים להטבות מס.
 הפעלת הרשימה העדכנית נדחתה מספר פעמים.

 תופעל בקרוב.העדכנית  אנו מקווים שהרשימה 
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 20156/    אישור פרוטוקול .2
 לשיחות טלפוןבסעיף שהתייחס  6/2015יניב בן זקן מבקש לתקן את פרוטוקול 

 מפעילת חוף ביאנקיני לאחר ישיבת יימים מדינה דגןושקיבלו חברי מליאה מס
 הוועדה מקומית לתכנון ובניה הקודמת.

 להלן הנוסח אותו מבקש יניב להציג בפרוטוקול:
שהתקיימה בתאריך  הוועדה המקומית לתיכנון ובניה "כחצי שעה לאחר שהסתיימה ישיבת 

 הוועדה  המקומית קיבלו חלק מחברי  , תכנית הבינוי של חוף ביאנקיני נדונה בה   25/06/2015
 "ביאנקיני.שיחת טלפון מאיימת מחוף 

 אויים מוזמן לפנות למשטרת ישראל.מוצי העיר שחבר מליאה המרגיש מ
 כולל התיקון  20156/פרוטוקול את מליאת המועצה מאשרת פה אחד  החלטה:

 . שהוצע ע"י יניב בן זקן
 
 אישור תבר"ים. .3
 

 קמפיין צמיחה דמוגרפית      166 ר"תב. א
 מהקרן לעבודות פיתוח ₪ 300,000-הגדלת התב"ר ב     
    ש"ח 600,000סכום התב"ר העדכני      

 מאושר פה אחד. כולל ההגדלה בו 166תב"ר   :החלטה
 

 2015שיפוצי קיץ       173 ר"תב. ב
 שרד החינוך.מענק מ ₪ 83,038 -הגדלת התב"ר ב     
 .₪ 99,538סכום התב"ר העדכני      

 מאושר פה אחד.  כולל ההגדלה בו 173תב"ר   :החלטה
 

 מצלמה במתחמים החקלאיים בורד יריחו      178 ר"תב. ג
     150,000 ₪  
 מענק משרד הבטחון. ₪ 120,000     
   השתתפות היישוב ורד יריחו. ₪ 30,000     

 ר פה אחד.מאוש 178תב"ר   :החלטה
 

 הסדרת העלאה והורדה של תלמידים בבית הערבה.      180 ר"תב. ד
     200,000 ₪ 
 מענק משרד התחבורה. ₪ 140,000     
 העברה מהקרן לעבודות פיתוח. ₪ 60,000     

 מאושר פה אחד. 180תב"ר   :החלטה
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 ור זכות חתימה לסגן ראש המועצה גבי פלקסרראיש .4
 ת פה אחד זכות חתימה בשם המועצה לסגן ראש המועצהרמליאת המועצה מאשר ה:החלט

 מר גבי פלקסר.
 פלקסר ודוד בלאו בצירוף חותמת המועצה יחייבו את המועצה בכל דבר ועניין.חתימת גבי 

 
 
 

 שונות .5
 הילה ברקי ביקשה ממוצי הבהרה בנוגע לתקופת הביניים עד למועד .א

 הבחירות הצפוי.
 י מר אבנר כהן הממונה מטעם משרד הפנים על היישובים כ–מוצי הבהיר 

ביו"ש יהיה ביום א' במועצה וינחה אותנו בכל הנוגע להתנהלות המועצה עד יום 
ראש  ישמש כממלא מקום גבי פלקסר  14.9.15-הבחירות. בשלב זה החל מ

 המועצה.
 

 מתקיים היום טקס חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי המועצה. –מלגות  .ב
 צה רואה חשיבות גדולה בעידוד ההשכלה הגבוהה בקרב תושבי המועצה.המוע

 במסגרת תכנית "פועלים ₪ 15,000-בנק הפועלים מסייע לנו במימון המלגות ב
 בקהילה".

 
 
 

 מרדכי )מוצי( דהמן

 
 העצראש המו                                                                                        

 :העתק
 חברי מליאת המועצה

  יועץ משפטי, עו"ד יזהר דגני,

 7/2015שמור פרוטוקול 


