 11אפריל 2018
כ"ו ניסן תשע"ח
תיק :מליאה

ישיבת מליאה מס'  2מתאריך 10.4.18
נוכחים :דויד אלחייני ,תמסית סלומון ,יוסי יעקובוביץ ,בני צדוק ,יונתן שוב,
אופיר מדהלה ,דוד אוזנה ,דני ממן ,רמי כפיר ,אריה שחר ,ברק וייס,
גיל מימון ,אורית ארציאלי.
מוזמנים :משקיף – מבקר ציון שיטרית
קלאודיה פואנטס מנהלת חשבונות ראשית

נושאים לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

דיון בדו"ח רבעוני  4לשנת .2017
תיקון מסגרת תקציב .2017
עמותת בי"ס ירדן – דיווח.
עדכון טווח שכר מהנדס ומבקר מועצה בהתאם להנחיית משרד הפנים.
תכנית פיתוח בקעת הירדן – עדכון.
פתיחה  /סגירה תב"רים.
תקציב ועד מקומי.

תוספת נושאים לדיון:
אישור חבר דירקטוריון לאתר הטבילה
אישור נסיעה לחו"ל ראש המועצה
תקנות הסדרים במשק המדינה – הנחה בארנונה
טיפול נקודתי  - 2018משרד החקלאות.
הצבעה :מאושר פה אחד.

נושאים:
 .1דיון בדו"ח רבעוני  4לשנת 2017
הדו"ח הרבעוני מס  4לשנת  2017משקף את המתרחש בשנת תקציב  2017ומבטא
את ביצוע התקציב מתקציב ראשוני שאושר ועמד על כ –  65מליון  ₪ועד לסיום
שנת התקציב עם כ –  80מליון .₪
המועצה עמדה ביעדים שהציבה לעצמה ,התקציב גדל ושנת תקציב  2017הסתיימה
בעודף של .₪ 16,000
הצבעה :אושר פה אחד.

 .2תיקון מסגרת תקציב 2017
הוצג למליאה עדכון תקציב  2017לסך של  80,323מיליון .₪
במקור עמד התקציב לשנת  2017ע"ס  65,046מיליון .₪
ההפרש נובע מהסיבות הבאות :
 .1ממענקי מדינה כמו תוספת מענק איזון ,התיישבות צעירה ,ומענקים אחרים.
 .2גידול בהכנסות ארנונה עקב סקר נכסים.
 .3גידול אוכלוסייה בשנים האחרונות של כ –  5%בשנה המשפיעים על מערך
החינוך ומתבטאים בתקציב בגידול הסעות תלמידים.
החלטה :לאשר עדכון תקציב  2017לסך של  80,323מליון ₪
הצבעה :אושר פה אחד.

 .3עמותת בי"ס ירדן – דיווח
בי"ס ירדן השש שנתי הינו בי"ס משותף לבקעת הירדן ומעלה אפרים .הבי"ס
מבחינה חינוכית מתנהל היטב והשנה זכו התלמידים במקום ראשון בארץ
באולימפיאדת רמון לחלל" לשנת הלימודים תשע"ח.
בית הספר כל השנים עמד בעלויות התפעול והאחזקה של עצמו ,בשנה האחרונה
התעוררו בעיות תקציב עקב מספר מועט של תלמידים ,יחד עם עלויות הסעה
גבוהות לתלמידים מכל רחבי השומרון ובנימין.
במהלך חודש מרץ יצא מכרז להעברת ניהול בי"ס לידי רשת עצמאית ,למכרז ניגשה
חברה אחת והתהליך עדין לא הסתיים.
בישיבת עמותה הציגו גרעון צפוי לשנת  2019כ .₪ 700,000
עמותת ירדן התנהלה במשך שנים ללא גרעון.
המועצות ביקשו לערוך בדק בית בתקציב בית הספר.
ראשי המועצות הודיעו לעמותה כי אין מצב שאיכות החינוך תיפגע והמועצות ידאגו
לבית הספר.
אחת מבעיות התקציב הקשות הינה עלות ההסעה מהשומרון ובנימין.
המועצות מחפשות דרך לפתור את בעיית ההסעות ע"י מימון משרד החינוך.
 .4עדכון טווח שכר מהנדס  ,מבקר בהתאם להנחית משרד הפנים
החל מיום  1/1/2018טווח השכר של מהנדס ,גזבר ,יועץ משפטי ברשות מקומית
עודכן ל 85%-95% -משכר מנכ"ל.
כמו-כן ,למבקר הרשות  -הועלה השכר ל 90%-משכר מנכ"ל.
בשלב הראשון ,ניתן להעלות את המהנדס ל 85%-משכר מנכ"ל וכל שנתיים ב5%-
שכר נוספים ,וזאת באישור פרטני של משרד הפנים ואישור מליאת מועצה )עדכון
השכר ייעשה מיום הגשת הבקשה אל משרד הפנים ולא רטרו(.
הערה :בהתאם להחלטת האוצר ,עדכון שכר של בעלי תפקידים סטטוטוריים ,הינו
בכפוף לכך שגם שכר המבקר יעלה )כלומר ,לא ניתן להעלות לבעל תפקיד סטטוטורי
אחר ללא שיעלה גם למבקר(.
החלטה :המועצה מבקשת לעדכן שכר מהנדס ל 85% -משכר מנכ"ל ואת שכר
המבקר ל 85%-משכר מנכ"ל.
הצבעה  :מאושר פה אחד.

 .5עדכון תקציב ועד מקומי
מושב גיתית הגיש בקשה לעדכון תקציב ועד מקומי  2018לאחר שערך בירור על
שיעורי העלאה של הועד המקומי החל משנת  2004בהתאם לשיעור שנקבע בחוק
ההסדרים מדי שנה .לבקשה צורפה חו"ד של משרד עו"ד איתן מימוני המאשרת את
עדכון התעריף כדין.
מבקשים אישור המליאה לעדכון תקציב ועד מקומי גיתית לשנת  2018לסך של
.₪ 1,001,000
הועלתה התנגדות מצד מספר חברי גיתית על שינוי בעלויות התקציב.
נציג הישוב במליאה העלה את טענות הישוב ועדין מבקש לאשר את חו"ד של עו"ד
איתן ממוני.
לפי טענת הועד המקומי במשך שנים לא עודכן התקציב עפ"י תקנות ההסדרים
במשק והוגשה חו"ד מימוני למליאה על טענה זו.
לפי פרוטוקול ו .מקומי גיתית משנת  2014מצוין כי התשלום עודכן לסכום של 372
 ₪כלומר לשנת  2018יש לשלם .₪ 394
החלטה :מליאת המועצה מסתמכת על פרוטוקול ועד מקומי גיתית מיום 27.4.14
עפ"י פרוטוקול זה הועד המקומי קבע בשנת  2014סכום של  ₪ 372במידה והועד
המקומי יביא חו"ד משפטית המתבססת על ספרי הועד המקומי ועל סכומי תשלום
הארנונה מדי שנה כדין יבוצע השינוי.
עם המצאת המסמכים המליאה תחליט בהתאם.
הצבעה :אושר פה אחד.
 .6אישור חבר דירקטוריון אתר הטבילה
החברה לפיתוח אתר הטבילה בע"מ ח.פ 512065343 .נמצאת בבעלות משותפת של
מ.א .בקעת הירדן ומ.א .מגילות ים המלח משנת  .1994חברי הדירקטוריון מונו ע"י
המועצות ואושרו בוועדת כהן.
חברי דירקטוריון מצד מגילות ים המלח -אריה כהן ראש המועצה ,דויד בלאו גזבר
המועצה ,נציגי ציבור יעל מאור ויוסי צופי.
חברי הדירקטוריון מצד בקעת הירדן – דויד אלחייני ראש המועצה ,אורית
ארציאלי מזכיר וגזבר המועצה ,נציגי ציבור גילה לוי וברק וייס.
החלטה :גילה לוי מכהנת מעל  15שנה כדירקטור בחברה ,סיימה תואר אקדמי
בשנה האחרונה ואנו מבקשים לאשר כהונתה כדירקטור במשרד הפנים.
הצבעה :מאושר פה אחד.

 .7פתיחת תב"רים
 .1תב"ר  – 1308מימון פעולות לבטיחות בדרכים  2018בסך ₪ 27,143
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בסך ₪ 19,000
הקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 8,143
החלטה :לאשר תב"ר השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים בסך .₪ 27,143
הצבעה :אושר פה אחד.
 .2תב"ר  – 1309הקמת מגרש כדורגל בסך .₪ 4,247,100
התחייבות קרן מתקנים טוטו בסך ₪ 4,247,100
החלטה :לאשר תב"ר קרן מתקנים טוטו למגרש כדורגל בסך .₪ 4,247,100
הצבעה :אושר פה אחד.
 .3תב"ר  – 1310העתקת דרך  +גדר תאורה ביטחון נעמה בסך .₪ 984,000
 50%משרד הביטחון בסך .₪ 492,000
 50%מושב נעמה בסך .₪ 492,000
החלטה :לאשר העתקת דרך+גדר+תאורת ביטחון נעמה בסך .₪ 984,000
הצבעה :אושר פה אחד.
 .8תקנות הסדרים במשק המדינה – הנחה בארנונה
בתקנות ההסדרים במשק המדינה הנחה מארנונה התשנ"ג  1993אחרי
התקנה  3ה' יבוא" :הנחה לחייל מילואים פעיל" – מועצה רשאית לקבוע
הנחה בשיעור של עד  5%מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת
הכספים על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל"
החלטה :המליאה מאשרת הנחה בשיעור של  5%החל מ .1.7.18
הצבעה :אושר פה אחד.

אישור נסיעה לחו"ל ראש המועצה
רשת קדימה מדע מפעילה את אולפנת חמרה בבקעת הירדן.
ראש המועצה חבר בוועד המנהל של רשת קדימה מדע והוזמן לכנס של וועד
המנהל בארגנטינה  ,עלות הנסיעה ע"ח הוועד המנהל.
במסגרת הנסיעה נחשפים לתהליכים חינוכיים ובתי ספר בעלי אופי חינוכי
מתקדם .כמו כן תמיד קיימת האפשרות של השגת מקורות מימון חיצוניים
עבור פעילות חינוכיות בבקעת הירדן.
המליאה מתבקשת לאשר נסיעת ראש המועצה לחו"ל בין התאריכים 4.5.18
עד .11.5.18
החלטה :לאשר נסיעת ראש המועצה לארגנטינה במסגרת וועד מנהל של
רשת קדימה מדע .
הצבעה  :מאושר פה אחד.
קול קורא  -טיפול נקודתי משרד החקלאות
משרד החקלאות ביקש להגיש תוכנית קל קורא חברה וקליטה טיפול
נקודתי לשנת  2017להגיש מחדש ולהגיש טיפול נקודתי לשנת .2018
בשנת  2017אושר טיפול נקודתי בישוב יפית ובשנת  2018מבקשים לאשר
טיפול נקודתי ביישוב חמדת .
החלטה :חידוש החלטה קודמת לחברה וקליטה משנת .2017
בישיבת מליאה מס'  6מתאריך  31.10.17נבחרו הישובים הזקוקים
להתערבות משמעותית עפ"י פרמטרים שנקבעו בתכנית העבודה של חב'
סינרגיה לליווי קהילתי בבקעת הירדן.
טיפול נקודתי שנת  2017אושר הישוב יפית.
בהמלצות להתערבות משמעותית בישוב לשנת  2018הישוב חמדת.
הצבעה :אושר פה אחד טיפול נקודתי שנת  2017הישוב יפית .
טיפול נקודתי שנת  2018הישוב חמדת.

_______________
דויד אלחייני
ראש המועצה

_______________
אורית ארציאלי
מזכיר/גזבר המועצה

