 26דצמבר 2018
י"ח טבת תשע"ט
תיק :מליאה

ישיבת מליאה מס'  2מתאריך 25.12.18
נוכחים :דויד אלחייני ,תמסית סלומון ,בני צדוק ,מלי חייקין ,גבי אסולין,
אורי כרמיאל ,אליהו עטיה ,רינת ארנרייך ,ניר דרור ,אורטל כהן,
ינון רוזנבלום ,ברק וייס ,חנן פסטרנק ,שמוליק בן שאול,
אליקו מנדלבאום ,עמיחי רובין ,אורית ארציאלי.
מוזמנת  :קלאודיה פואנטס.
משתתפת :טלי חץ.

נושאים לדיון
 .1מינוי יועץ משפטי למועצה.
 .2אישור תקציב ועדים מקומיים והאצלת סמכויות .2019
 .3אישור ערבויות מתנ"ס וחברה כלכלית.
 .4אישור צו ארנונה  2019והטמעת פוטו וולטאי.
 .5אישור וועדות מועצה.
 .6אישור תמיכות .2019
 .7דיון ואישור תקציב מועצה .2019
.8אישור תב"רים
 .9הארכת גיל פרישה.
בפתח המליאה אנו מבקשים להוסיף נושא לדיון:
אישור תשתיות חטיבה להתיישבות 2017
הצבעה :אושר פה אחד.
הודעה על התפטרות חברת ועד מקומי יפית אליה ינון
ביום  26.10.18אליה ינון ת.ז 300201795 .התפטרה מועד מקומי יפית.
רצ"ב מכתב התפטרות.
נושאים לדיון:
 .1מינוי יועץ משפטי למועצה
היועץ המשפטי למועצה עו"ד ישעיהו אברהם ממשרד בן דוד ,אברהם הכהן ממשיך בתפקיד.
הצבעה :אושר פה אחד.

 .2אישור תקציב וועדים מקומיים והאצלת סמכויות לשנת 2019

הוגש:
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019ארגמן בסך . ₪ 690,128
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019בקעות בסך .₪1,254,701
בסך .₪532,000
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019גלגל
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019חמדת בסך .₪ 616,228
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019חמרה בסך .₪ 755,725
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019מחולה בסך .₪ 1,391,000
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019מבואות יריחו בסך  890,000ש"ח
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019משואה בסך . ₪ 894,000
בסך .₪ 667,000
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019נערן
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019נעמה בסך .₪ 494,040
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019נתיב הגדוד בסך . ₪ 532,584
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019פצאל בסך .₪ 736,500
בסך .₪ 640,385
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019רועי
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019שדמות מחולה בסך .₪ 891,500
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2019תומר בסך .₪ 908,320

בהתאם לסמכות המועצה מכוח סעיף ) 112א( לתקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון(
תשל"ט  1979הוחלט להאציל סמכויות לוועדים המקומיים לשנת  2019בתחומים הבאים:
 .1טיפול בגינון ובינוי בתחום היישוב.
 .2תחזוקת מוסדות ציבור )בתי כנסת ,מועדון ,מגרשי ספורט ,מגרשי
משחקים ,מרפאה ,בריכה ,שילוט( הקיימים בתחום היישוב.
 .3תחזוקה שוטפת של תאורת הרחוב ומדרכות.
 .4ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחומי היישוב.
 .5קיום פעילות תרבות קהילה ודת בתחום היישוב.
 .6טיפול במערכת המים בתחום היישוב.
.7שמירה ביישוב.
החלטה  :בהתאם לסמכות המועצה מכוח סעיף ) 112א( לתקנון המועצות האזוריות )יהודה
ושומרון( תשל"ט  1979מוחלט להאציל לוועד המקומי ארגמן ,בקעות ,גלגל ,חמדת ,חמרה ,מחולה,
מבואות יריחו ,משואה ,נערן ,נעמה ,נתיב הגדוד ,פצאל ,רועי ,שדמות מחולה ,תומר שבתחום
המועצה את הסמכויות הנ"ל לשנת .2019
הצבעה :אושר פה אחד.

 .3אישור צו ארנונה לשנת 2019
עפ"י סעיף  7לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג –
 ,1992שיעור העדכון השנתי האוטומטי של הארנונה לשנת  2019יעמוד על 0.32%
בנוסף מכיון שבעקבות הבחירות לרשויות נדחה אישור מועד צו הארנונה ,אנו מבקשים לשנות
בסעיף ב'  – 1הנחות למשלמים מראש את מלוא הארנונה לשנת המס  2019עד לתאריך .15.2.19
הצבעה :אושר פה אחד.

תוספת לצו הארנונה תיקון שהוחל ביו"ש בגין מערכות סולאריות
עדכון צו הארנונה של המ.א בקעת הירדן בסעיף מערכות סולאריות נערך בהתאם לאישור צו
אלוף לתיקון צו הארנונה בענין מערכת סולארית "כללי רשויות מקומיות קביעת ארנונה כללית
יהודה ושומרון תיקון
מס'  3התשע"ט"2018-
הצבעה :אושר פה אחד.

 .4אישור תמיכות 2019
תקציב תמיכות הינו תקציב המאושר מדי שנה כחלק מתקציב המועצה ע"י המליאה לפי תבחינים
שנקבעו מראש למטרות שנקבעו ע"י המועצה.
למועצה אזורית בקעת הירדן קיימת מזה מספר שנים תמיכה בתחום הספורט )עמותת הכדורגל(,
תמיכה זו אושרה לשנת . 2019
במליאות האחרונות דנה המועצה באישור תבחין נוסף להקמת כפר סטודנטים בבקעת הירדן ,אנו
מביאים לאישור תבחין תמיכה לשנת
 , 2019לכפר סטודנטים.
נערך דיון בתבחינים למתן תמיכות למוסדות ציבור .
החלטה  :לאשר תמיכות המועצה לשנת  2019ספורט ולהוציא פרסום תמיכה
בכפר סטודנטים .2019
הצבעה  :אושר פה אחד.

 .5אישור הארכת גיל פרישה
על פי חוזר מנכ"ל  4/2014גיל פרישת החובה הינו  67לגברים ונשים כאחד .ועדת הארכת שרות
מוסמכת לדון בבקשות להארכת שרות עד גיל  70שנה בהתאם להנחיות שנקבעו והן :פניה של
העובד בכתב ,אישור רופא על כשירות בריאותית ,מותנה בהחלטת ראש הרשות.
החלטת ראש הרשות לגבי הארכת עובדים בכירים טעונה אישור מועצת הרשות .
שולמית קמינסקי מנהלת קשרי חוץ ציבור ביקשה הארכת שרות לשנה
עד דצמבר .2019
הצבעה :אושר פה אחד.

 .6אישור חידוש ערבויות ומסגרת חח"ד – החברה הכלכלית והמתנ"ס לשנת
2018
א .חידוש ערבות לבנק המזרחי לשנת  2019עבור החברה הכלכלית
ערבות הירדן-היתר לקבלת אשראי לשנת 2019
ראש המועצה מבקש את אישור מליאת המועצה לחידוש ואישור ערבות בסך  ₪ 150,000בבנק
המזרחי עבור החברה הכלכלית ערבות הירדן.
החלטה  :מליאת המועצה מתבקשים לאשר מתן הערבות לשנת  2019בבנק המזרחי
בסך  ₪ 150,000עבור החברה הכלכלית ערבות הירדן בשעבוד ההכנסות העצמיות של המועצה.
הצבעה :אושר פה אחד.

ב .חידוש אישור ערבות לבנק המזרחי עבור המתנ"ס היתר לקבלת אשראי
לשנת 2019
ראש המועצה מבקש את אישור מליאת המועצה לחידוש ואישור ערבות בסך  ₪ 100,000למסגרת
חח"ד למתנ"ס בקעת הירדן בבנק המזרחי.
החלטה  :מליאת המועצה מתבקשים לאשר מתן הערבות לשנת 2019
בסך ₪ 100,000
לבנק המזרחי עבור מתנ"ס בקעת הירדן בשעבוד ההכנסות העצמיות של המועצה.
הצבעה :אושר פה אחד.

 .7אישור תשתיות חטיבה להתיישבות ) 2017תוספת(
במסגרת קול קורא חטיבה להתיישבות תשתיות  2017מבקשים לעדכן תוספת פרויקטים לביצוע :
 .1שיפוץ מבנה ציבור בישוב שדמות מחולה בסך .₪ 150,000
 .2תכנון מבנה ציבור בישוב חמדת בסך .₪ 80,000
החלטה :לאשר את  2הפרויקטים במסגרת קול קורא חטיבה  2017שדמות
מחולה בסך  ₪ 150,000וחמדת בסך ₪ 80,000
הצבעה :אושר פה אחד.

 .8פתיחת תב"רים
 .1תב"ר  – 1328שיקום תאורת ביטחון בנתיב הגדוד ותומר בסך ₪ 210,108
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 200,000
התחייבות הקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 10,108
החלטה :לאשר פתיחת תב"ר שיקום תאורת ביטחון בנתיב הגדוד ותומר בסך ₪ 210,108
הצבעה :אושר פה אחד.
 .2תב"ר  – 1329מערכת תצפית נעמה בסך ₪ 489,017
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 392,000
התחייבות הישוב נעמה בסך ₪ 97,017
החלטה :לאשר פתיחת תב"ר מערכת תצפית בנעמה בסך ₪ 489,017
הצבעה:אושר פה אחד.
 .3תב"ר  – 1330רכישת  2אוטובוסים למערך החינוך בסך של  416,660ש"ח
התחייבות הקרן לעבודות פיתוח בסך .₪ 416,660
החלטה :לאשר תב"ר רכישת  2אוטובוסים למערך החינוך בסך .₪ 416,660
הצבעה :אושר פה אחד.

עדכון תב"ר
 .1תב"ר  – 1272שיפוץ  5קראווילות בקעת הירדן בסך  ₪ 300,000מיום 9.3.17
תב"ר  – 1305תשתיות ל 20-מבנים יבילים בסך  ₪ 800,000מיום 23.4.18
תב"ר  1272נפתח עם תחילת העבודות מהתחייבות הקרן לעבודות פיתוח ,כאשר הגיעו כספי
משרד השיכון  ,בטעות לא נעשתה הגדלה לתב"ר קיים ונפתח תב"ר חדש.
החלטה :מבקשים לאחד את  2התב"רים לתב"ר אחד מס'  , 1272לשיפוץ ותשתיות המבנים
היבילים בסך ) ₪ 1,100,000בהתפלגות הקודמת(.
הצבעה :אושר פה אחד.

תקציב המועצה לשנת 2019
קלאודיה פואנטס מנהלת חשבונות ראשית נתנה סקירה על תקציב המועצה וסעיפיו השונים.
המליאה דנה בהצעה לתקציב שנת  2019לצד אומדן תחזית ביצוע של שנת .2018
מ.א .בקעת הירדן מוגדרת מאז שנת  2011כמועצה איתנה ,בשנת  2015עודכן המינוח למועצה
יציבה עד היום .החל משנת  2010המועצה זוכה מדי שנה בפרס ניהול כספי תקין.
תקציב המועצה לשנת  2019מתבסס על נתוני שנת  , 2018בדגשים לסעיפים הבאים:
חינוך ,רווחה ,חברה וקליטה ,ביטחון  ,נכסים ,ובניה  ,תרבות וספורט  ,שרותים עירוניים  ,מנהל
כללי ועוד.
התקציב השוטף המוצע עומד על סך  73,993מליון .₪
במועצה מתנהל תקציב נוסף – תקציב בלתי רגיל )תב"ר( – המאגד תחתיו פרויקטים מתוקצבים
בעלות של  128,818מליון  ₪לשנת .2018
החלטה :לאשר הצעת תקציב מועצה אזורית בקעת הירדן לשנת 2019
בסך  73,993מליון .₪
הצבעה :אושר פה אחד.

מינוי לוועדות המועצה:
ניתן הסבר על תפקיד וועדות המועצה.
הוועדה מיועדת להשפיע על עבודת המועצה ולהביא תפיסת עולם של חברי המליאה.
ריכוז הוועדה נעשה ע"י יו"ר ובסמכות מקצועית של עובד מועצה.

להלן פירוט הוועדות השונות:
הנחות
בארנונה

ועדת
מכרזים

ועדה
חקלאית

ועדת
ביקורת

וועדת
חינוך
נאווה כהן
הלל

אורית
ארציאלי

חגי יהודה
שרותים
עירוניים

צבי אבנר –
יו"ר

ציון
שטרית
מבקר
המועצה

חברי מליאה
)(3

עו"ד שייקה
אברהם

חברי מליאה
בני צדוק

ארית
לנדסמן

יועמ"ש

חברי מליאה
)(3
שמוליק בן
שאול

חברי
מליאה )(3
תמסית
סלומון

עמיחי רובין

ניקול זר
אביב

רינת
ארנרייך

אליקו
מנדלבאום
נדב בן עמי

שלומי בן
חמו

בן פינץ

נציגי ציבור

אליקו
מנדלבאום

ועדת ביטחון
הדס גוזלן
קב"ט

איכות
הסביבה
אורית
ארציאלי
מזכיר
וגזבר

חברי
מליאה )(3
יינון רוזנבלום

חגי יהודה
שרותים
עירוניים
מינוי למשרד
איכות
הסביבה
צבי אבנר-
ועדה חקלאית

רבש"צים

חברי מליאה

רווחה
ניר דרור

רונן פסטרנק

ברק וייס-
יו"ר
שלומי בן חמו
גבי אסולין
ניר דרור

גבייה
חברי מליאה
אליקו
מנדלבאום

תמסית
סלומון

נדב בן עמי

מנהלת
וועדת
כספים )תת הארנונה

וועדת רכש מועצה
דתית

וועדת
הנצחה

מל"ח  /רח"ל מט"י

וועדה(
דויד אלחייני

אורית
ארציאלי

אורית
ארציאלי
רונן פסטרנק
קלאודיה
פואנטס

וועדה
למאבק
בסמים
ברק וייס

הצבעה :אושר פה אחד.

חגי יהודה

שלום קופרמן-
יו"ר

ניקול זר
אביב

דויד אלחייני –
יו"ר

דויד אלחייני

אורית
ארציאלי

מינוי בתאום
עם משרד
הדתות

אושרה
יחיא

אורית ארציאלי

נציגי מליאה
)(2

ליאורה
חסון
חוי אייל

הדס גוזלן –
קב"ט
מנהלי מחלקות
בחירום

אורי כרמיאל

צבי אבנר

וועדת
תמיכות
אורית
ארציאלי
נאוה כהן
הלל

אורית
ארציאלי
נאווה כהן
הלל

וועדת תיירות

ועדת צמיחה
דמוגרפית
שרון דיירי
נורית מתנ"ס
גבי אסולין

אורטל כהן

אורטל כהן

אליהו עטיה

אורית
ארציאלי

גילה לוי
יועמש
המועצה

שלומי בן חמו

מלי חייקין

_______________
דויד אלחייני
ראש המועצה

_______________
אורית ארציאלי
מזכיר/גזבר המועצה

