 30מאי 2018
ט"ז סיון תשע"ח
תיק :מליאה

ישיבת מליאה מס'  4מתאריך 29.5.18
משתתפים  :דויד אלחייני ,תמסית סלומון ,בני צדוק ,אופיר מדהלה ,שחר מיידני,
אוזנה דוד,דני ממן ,רמי כפיר ,גיל מימון ,משה דרמר,
יעקב גרינברג ,אורית ארציאלי.
מוזמנים :חוי אייל – מנהלת המתנ"ס
ציון שטרית – מבקר המועצה
תוספת נושא :חידוש מינוי וועדת בחירות.
הצבעה :אושר פה אחד.
נושאים לדיון
.1
.2
.3
.4
.5

אישור צו ארנונה 2019
סקירה על פעילות המתנ"ס
מחזור פסולת ביתית
פתיחה ועדכון תב"רים
אישור דו"ח ביקורת לשנת  2016ע"י מבקר המועצה

 .1סקירה על פעילות המתנ"ס
מציגה חווי אייל מנהלת המתנ"ס.
מחזור כספי לשנת  -2017סך  9.5מליון .₪
הקצבת המועצה כ –  3.2מליון.
הוצג עץ מבנה של המתנ"ס.
סקירה על פעילות המתנ"ס:
רכזת קשת גרינברג  -אזרחים בוגרים
כולל מועדון מועשר  ,כיתות וותיקים באולפנת חמרה ,מועדונים חברתיים ,מועדון
בוקר לנשים ,לימודים עם בי"ס שדה עופרה .
קהילה מטיילת ,הרצאות ,קורסים וחוגים ,סדנת פרישה ,ארכיון ביישובים.
קהילה לומדת
בפיתוח – תוכנית מדלה ,זהב באקדמיה בשיתוף אוניברסיטת אריאל ,קהילה
תומכת ,מרכז יום גיבוש תוכניות וצרכים ,ליווי ביישובים ,קידום מעמד האישה.

רכז אבישי רוטשטיין – תחום צעירים
הקמת מרכז צעירים  :צב"י )צעירי בקעת הירדן(.
בסקר שנעשה לקבוצות מיקוד הוחלט על פעילות לצעירים.
סטודנטים ומלגות סטודנטים .יום המעשים הטובים ,תכנון פעילות לקיץ.
רכז איתן כהן – תחום הנוער
מדריכים בוגרים בישובים ,גרעין נודד של בני המושבים הכולל בני נוער שלנו
המדריכים בני נוער הבקעה  .טיולים ,אזוריים  +טיולים של בני המושבים  ,קייטנות
ופעילות קיץ .קורסי הדרכה  ,פעילויות שיא במועצה ומחוצה לה.
רכזת אביטל כהן – שלוחה צפונית
כולל גיתית ומבואות יריחו .פעילות של הדרכה ביישובים.
כמויות הילדים המשתתפים מאוד גדולה  .תנועת הנוער בני עקיבא.
בכל יישוב יפתחו קייטנות ,אירועים בישובים ,אירועי נשימה  ,בתי מדרש לנשים.
רכזת אורית דא קוסטה – תחום הגיל הרך
מורכב מ –  12משפחתונים  3 ,מעונות יום ו –  4מעונות בישובים בהדרכה ופיקוח
של המתנ"ס.
הדרכה ופיקוח במשפחתונים  ,בינוי מעונות ,פתיחת משפחתונים ,קשר עם משרדי
ממשלה.
רכזת מורן רון – חוגים
תחום שצמח והתרחב יחד עם חיבור בי"ס תמר וגפנים גידול בכמות המשתתפים.
בי"ס כדורסל בשיתוף מכבי ת"א.
במתנ"ס  7חוגים מובילים  ,מועדונית וצהרון.
בישובים  6חוגים.
תוכנית סל מדע.
חלק מהחוגים נפתחו בישובים מכיוון שאין מספיק חדרים במתנ"ס.
רכזת שמרית דה ולנסה – תרבות
אירועים שונים :עולם של חוויות  ,מינוי תאטרון ,סדרת תאטרון לילדים ,אירועים
אזוריים ,כנס מחקרי בקעת הירדן.
ספורט – ספורט עממי  ,טורניר כדורגל וכדורסל  ,צעדת הבקעה ,משפחה פעילה ,
ליגת כדורסל נשים ,חדר כושר.

מנהלה – נתנה סקירה על מבני המתנ"ס ועל אב הבית ועובדי התחזוקה מזכירה
דליה גלעד ומנה"ח דפנה כהן.
למתנ"ס  :אתר פייסבוק,יוטיוב וכולם מוזמנים להשתתף בפעילות.
בני צדוק מודה לצוות המתנ"ס ולמנהלת המתנ"ס.
המתנ"ס בשנים האחרונות שינה פניו מבחינת היקף פעילות ומספר משתתפים.
 .2חידוש מינוי וועדת בחירות
אנו מבקשים לחדש אישור וועדת בחירות כפי שנקבעה במליאה מס'  8מ – 20
בדצמבר .2017
חברי ועדות בחירות – בני צדוק יו"ר
חברי הוועדה – אופיר מדהלה
תמסית סלומון – סגן יו"ר הוועדה
החלטה :לחדש מינוי וועדת בחירות.
הצבעה :אושר פה אחד.
 .3אישור צו ארנונה 2019
עפ"י סעיף  7לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(,
התשנ"ג –  ,1992שיעור העדכון השנתי האוטומטי של הארנונה לשנת  2019יעמוד על
0.32%
החלטה  :לאשר עדכון צו ארנונה לשנת  2019ב0.32%-
הצבעה :אושר פה אחד.

 .4מחזור פסולת ביתית
בעקבות סקר שנערך ביישובי המועצה בנושא פינוי פסולת ביתית חושבה כמות
הפסולת המיוצרת בפועל על ידי משק בית במועצה ,כל תושב מייצר  11ליטר פסולת
ביום.
מערך האצירה הקיים במועצה מבוסס ברובו על  2מתקני אצירה – עגלות בנפח
 1,100ליטר ומכולות היפוך לדחס בנפח  5-6ליטר.
כדי לערוך הפרדה בפסולת הביתית לפסולת אריזות ,נערך חישוב ליחס המרה
לנתוני השימוש ל 135-ליטר של פסולת אריזות .בהתאם לכך קיימת המלצה לגריעת
כל מכולות ההיפוך לדחס והחלפתם בעגלות בנפח  1,100ליטר בשילוב עגלות
כתומות לפסולת אריזות.
הפרדת פסולת האריזות הינה תהליך הסברה וחינוך האורך זמן ,על כן לרוב כמות
פסולת האריזות המופרדת לפחים כתומים הולכת וגדלה עם הזמן .נפח העצירה
הזמין למשק בית הינו פונקציה של נפח הפח ותדירות הפינוי .חשוב כי בשלב
הראשון של השינוי התשתית הראשונית תספק נפח בסיסי מספק .בצורה שניתן
יהיה להגדיל את הנפח על ידי הגברת תדירות הפינויים ככל שיעלה הצורך ללא צורך
בהחלפת מתקני עצירה.
ההמלצה היא כי בבקעת הירדן יוכשרו עמדות מרכזיות המשרתות  3-4משקי בית
ביישוב ,המכילות עגלה ירוקה בנפח  1100ליטר ועגלה כתומה בנפח  360ליטר .כמו
כן קיימת חשיבות רבה בהכשרת עמדות הצבה ומסתורים כחלק מהנוף .מעבר
ליתרון האסתטי ,לעמדת ההצבה יש חשיבות למיקום ובמניעת תזוזה במרחב .בנית
תשתית חדשה ביישובים תהווה שלב תורם לשיתוף התושבים בשינוי המתרחש
ותהווה תמריץ לביצוע ההפרדה.
בשלב הראשון ניתן להשאיר תדירות פינוי של פעמיים בשבוע עבור הפסולת
המעורבת ולאחר תקופת הסתגלות ניתן יהיה להפחית לפינוי אחד בשבוע מותנה
במידת שיתוף הפעולה בנושא ההפרדה .עבור פסולת האריזות נדרש פינוי פעם
בשבועיים של העגלות הכתומות תוך מעקב להעלות לפינוי שבועי בהתאם לצורך.
שיתוף המאמץ של כולנו ע"י מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ,מזכירויות
היישובים ,כולם נרתמים למאמץ ההסברתי לשינוי הרגלים בתרבות הפסולת
הביתית.
אנו מודים למשה הכרמי שליווה יחד עם מנהל שרותים עירוניים את נושא מחזור
האשפה.
בימים אלה נחתם חוזה עם חב' תמיר ותחל הצבת פחים כתומים לאריזות ביישובי
הבקעה.

 .5דו"ח ביקורת לשנת  -2016מבקר המועצה
הוצג ע"י ציון שטרית מבקר המועצה
במסגרת תוכנית העבודה לשנת  2016נערך סקר בנושא אבטחת המידע במועצה
והחשיפה לסיכונים כתוצאה מהשימוש במערכות המידע ,בפרמטרים הבאים:


בחינת מידת חשיפת המועצה ,במנגנוני הבקרה המיושמים באופן שוטף
בתחום אבטחת המידע.



בחינת יעילות ואפקטיביות הבקרות המיושמות במערכת אבטחת המידע
של המועצה.



מתן המלצות לתיקון הליקויים שנמצאו ויישום בקרות מתאימות.

ממצאי הביקורת הוצגו בישיבת המליאה.
בשנים האחרונות היקף הפעילות של מועצה אזורית בקעת הירדן בנושא מחשוב גדל
מאוד ,בתחומים הבאים:




הוספת מערכות לפעילות השוטפת הקיימת :במוקד המועצה  ,מצלמות,
מערכות  ,GISשרותי ענן ,שרתים ,טלפוניה ועוד.
בשנת  2018יצאו תקנות אבטחה ופרטיות אליהן המועצה מתאימה
עצמה.
התארגנות מחודשת של אבטחת מידע מול מתקפות סייבר ודרישה לכופר
אותן חוו מועצות אחרות.

בעקבות כל זאת והיקף הפעילות נדרשת המועצה ליועץ מקצועי לעריכת מכרז חדש.
יצוין כי במכרז שפורסם בעבר לא הייתה הגבלה של תקופת ההתקשרות עם הזוכה,
ולפי חוות דעת היועץ המשפטי של המועצה – מיום  20.2.16פרסום מכרז חדש היה
בגדר המלצה שלא להתקשר תקופה ארוכה ללא ביצוע מכרז וחדש ולא התבססה על
הוראה בדין או על פקיעת תוקף המכרז.
בנסיבות שפורטו לעיל ,אנו מבקשים להאריך את חוזה אופיקס לתקופה נוספת עד
מרץ  , 2019יובא לאישור וועדת מכרזים.
החלטה :לאשר דו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת .2016
הצבעה :אושר פה אחד

 .6פתיחת תברים
 .1תב"ר  - 1311חמדת  -תשתיות ציבוריות כבישים ומדרכות בסך ₪ 300,000
התחייבות משרד השיכון בסך .₪ 300,000
החלטה :לאשר תב"ר חמדת תשתיות ציבוריות בסך ₪ 300,000
הצבעה :אושר פה אחד.
 .2תב"ר  – 1312רענון רכב ביטחון לנערן בסך  208,100ש"ח
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 145,000
התחייבות היישוב נערן בסך  63,100ש"ח
החלטה  :לאשר תב"ר רכב ביטחון לנערן בסך  208,100ש"ח
הצבעה :אושר פה אחד.
 .3תב"ר  – 1313רענון רכבי ביטחון תומר ,נתיב הגדוד ,מחולה ,יפית )תומר
יפית ומחולה בסך  ₪ 207,824נתיב הגדוד בסך ( ₪ 245,181
בסך .₪ 868,653
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 580,000
התחייבות היישובים תומר יפית ומחולה כל אחד ₪ 62,824
סה"כ  ,₪ 188,472מושב נתיב הגדוד סך של ,.₪ 100,181
סה"כ .₪ 288,653
החלטה :לאשר תב"ר רענון רכבי ביטחון תומר ,נתיב הגדוד ,מחולה ,יפית
בסך  868,653ש"ח
הצבעה :אושר פה אחד.
 .4תב"ר  – 1314מלוות מבנקים  -הלוואת פיתוח בסך ₪ 5,000,000
מבנק איגוד בסך ₪ 5,000,000
החלטה :לאשר הלוואת פיתוח מבנק איגוד בסך של ₪ 5,000,000
הצבעה :אושר פה אחד.
 .5תב"ר - 1315שדרוג מוקד – מצלמות בסך .₪ 222,300
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 80,000
התחייבות קרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 142,300
החלטה :לאשר תב"ר שדרוג מוקד מצלמות בסך ₪ 222,300
הצבעה :אושר פה אחד.

עדכון תב"רים
 .1תב"ר  - 1261בית מוסדות חינוך בי"ס תמר – בסך ₪ 20,662,101
להקטין התחייבות המועצה בסך  ₪ 3,270,309עפ"י התחייבות משרד
החינוך.
החלטה :לאשר תב"ר בית מוסדות חינוך בסך  ₪ 20,662,101בפירוט הבא:
התחייבות משרד החינוך תעמוד ע"ס  ₪ 14,849,460והתחייבות קרן
לעבודות פיתוח בסך .₪ 5,812,641
הצבעה:אושר פה אחד.
 .2תב"ר  – 1278תשתיות  20יח"ד גלגל בסך ₪ 875,000
הגדלת התב"ר ע"ח קרן לעבודות פיתוח בסך  ₪ 1,000,000כך שסך התב"ר
יעמוד על .₪ 1,875,000
החלטה :לאשר הגדלת תב"ר גלגל לסך של .₪ 1,875,000
הצבעה :אושר פה אחד.
 .3תב"ר  – 1281תשתיות  22יח"ד גיתית בסך ₪ 759,999
הגדלת התב"ר ע"ח קרן לעבודות פיתוח בסך  ₪ 1,000,000כך שסך התב"ר
יעמוד על ₪ 1,759,000
החלטה :לאשר הגדלת תב"ר גיתית לסך ₪ 1,759,000
הצבעה :אושר פה אחד.

_______________
דויד אלחייני
ראש המועצה

________________
אורית ארציאלי
מזכיר/גזבר המועצה

