 05פברואר 2020
י' שבט תש"פ
תיק :מליאה

ישיבת מליאה מס'  1מתאריך 4.2.2020
נוכחים :דויד אלחייני ,ארית אנסבכר לנזמן ,בני צדוק ,גבי אסולין,שלומי בן חמו ,רינת ארנרייך,
ניר דרור,ינון רוזנבלום ,ברק וייס ,שמוליק בן שאול ,עמיחי רובין ,בן פינץ.
מוזמנים :ציון שטרית – מבקר המועצה.
מזכירת הישיבה  :אורית ארציאלי

 .1עדכון נושאים
 .1במקום נושא תוכנית חומש יוצג נושא ריבונות בבקעת הירדן
 .2יציאה למהלך של חוקי עזר
הצבעה :מאושר פה אחד.
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

ריבונות בבקעת הירדן
אישור תקציב והאצלת סמכויות 2020
הצגת דו"ח ביקורת  – 2017-2018מבקר המועצה
פתיחה/סגירת תב"רים
הצגת פעילות ועדת איכות הסביבה
חוקי עזר

 .2הצגת דו"ח מבקר הפנים במועצה לשנים 2017-2018
מציג – ציון שטרית – מבקר המועצה
נערכה ביקורת בנושא תב"רים (תקציב בלתי רגיל) במועצה לשנים .2018-2017
ניתן הסבר לחברי המליאה על תהליך בנית תב"ר ויציאה לעבודה כמו גם סיום התב"ר בצורה
מאוזנת.
נתנה סקירה על היקף ביצוע התב"רים בשנים אלו.
נתנו המלצות לאופן רישום  ,ביצוע ואחריות על התב"רים ע"י מנהלי מחלקות המועצה.
ציון מבקר המועצה יעביר את דו"ח הביקורת השלם למשרד הפנים.

 .3הצגת פעילות ועדת איכות הסביבה
מציג ברק ויס סגן ראש המועצה ואחראי ועדת איכות הסביבה.
ועדה פעילה מאוד בנושאים הבאים:
 פסולת חקלאית
 אתרי קומפוסט
פסולת חקלאית – עוסקים בנושא הרבה זמן ,מחפשים ליצור פתרונות ישימים ברמת היישובים.
האחריות לפסולת חקלאית בידי הישובים  ,חינוך החקלאים באגודות החקלאיות.
המועצה מבקשת לעזור בפתרון הבעיה.
הוועדה פנתה לישובים בבקשה לטפל בפסולת כמו פלסטיק  ,גזם ,שריפות וכו'.
על החקלאים מוקמת האחריות לרכז את הפסולת בצורה מסודרת.
קיים פילוט באזור תומר – גלגל – נתיב הגדוד – גיתית מכורה מול יזם יחד עם מושב תומר.
שותפות עסקית בין יזם לאגודה חקלאית פלסטיק קרטון ,גזם רטוב וכו'.
ראש המועצה משבח את פעילות הוועדה שמתכנסת בעקביות.
נושא איכות הסביבה עושה הרבה הדים ורעשים  ,למרות זאת אין הרבה שיתוף פעולה של
תושבים.
אתרי פסולת  -גבי אסולין ושלומי בן חמו בדקו את נושא הקומפוסט  ,ביקרו באתר קומפוסט
משואה והתרשמו מהמקום.
כרגע מחכים לדו"ח שמומן ע"י התושבים בנושא מטרד הריח .האם המטרד הוא ריח בלבד או
משפיע על הבריאות של האדם.
גבי מבקשת להביא גורם מקצועי לניטור אויר במהלך החודשים הקרובים באזור המועצה ובית
הספר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
הוועדה ממליצה לפרסם לתושבים את ממצאי הדו"ח של הניטור בעיתון המועצה .
משרד איכות הסביבה מקבל תקציב לפיקוח על המטמנה ועליו האחריות להוציא תסקיר על
איכות האוויר.
יש לדרוש מקומפוסט אור להפעיל מערכות ניטור כמו קומפוסט משואה.
ראש המועצה מציין את פעילות ועדת איכות הסביבה  ,את ההתמדה בחיפוש אחר פתרונות
מתאימים לאורח החיים בבקעה.

 .4חוקי עזר
המועצה מבקשת לצאת למהלך של חידוש ואישור חוקי עזר חדשים במועצה:
 חוק עזר אגרת ביוב – עדכון.
 חוק עזר אגרת תעודת אישור.
 חוק עזר איכות הסביבה ומפגעים.
החלטה :המועצה תפעל לחידוש ואישור חוקי העזר הנ"ל.
הצבעה :אושר פה אחד.

 .5תקציב ועדים מקומיים והאצלת סמכויות 2020
פצאל
יפית

בסך
בסך

 1,106,000ש"ח
 707,907ש"ח

תקציב ועדים מקומיים לשנת 2020
תקציב ועדים מקומיים לשנת 2020
האצלת סמכויות
בהתאם לסמכות המועצה מכוח סעיף ( 112א) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון)
תשל"ט  1979הוחלט להאציל סמכויות לוועדים המקומיים לשנת  2020בתחומים 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 פצאל ויפית שבתחום המועצה את
הסמכויות הנ"ל לשנת .2020
הצבעה :אושר פה אחד.

 .6פתיחת תב"רים
 .1תב"ר  – 1383הקמת מועדון נוער שדמות מחולה בסך ₪ 1,135,000
התחייבות משרד השיכון בסך ₪ 635,000
התחייבות הקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 500,000
החלטה :לאשר הקמת מועדון נוער שדמות מחולה בסך ₪ 1,135,000
הצבעה :אושר פה אחד.
 .2תב"ר  – 1384תשתיות ל 40-יח"ד שדמות מחולה בסך ₪ 859,290.72
התחייבות משרד השיכון בסך ₪ 859,290.72
החלטה :לאשר תשתיות ל 40 -יח"ד שדמות מחולה בסך ₪ 859,290.72
הצבעה :אושר פה אחד.
 .3תב"ר  – 1385שיקום גדרות ביטחון בישובים :גלגל ,יט"ב ,נתיב הגדוד בסך
₪ 1,807,650
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 1,200,000
התחייבות הקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 607,650
החלטה :לאשר שיקום גדרות ביטחון ביישובים גלגל ,יט"ב ,ונתיב הגדוד בסך
.₪ 1,807,650
הצבעה :אושר פה אחד.
 .4תב"ר  – 1386השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים  2019בסך ₪ 28,000
התחייבות משרד התחבורה בסך ₪ 20,000
התחייבות קרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 8,000
החלטה :לאשר השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים  2019בסך ₪ 28,000
הצבעה :אושר פה אחד.
 .5תב"ר  – 1387רכש גנרטור נייד לחירום בסך ₪ 16,380
התחייבות משרד הפנים בסך ₪ 11,466
התחייבות הקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 4,914
החלטה :לאשר רכש גנרטור נייד לחירום בסך ₪ 16,380
הצבעה :אושר פה אחד.
 .6תב"ר  – 1388רכש גרורי כיבוי בסך ₪ 98,227
התחייבות משרד הפנים בסך ₪ 68,759
התחייבות הקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 29,468
החלטה :לאשר רכש גרורי כיבוי בסך ₪ 98,227
הצבעה :אושר פה אחד.
 .7תב"ר  – 1389מענה לאיום סייבר בסך ₪ 105,300
התחייבות משרד הפנים בסך ₪ 30,000
התחייבות הקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 75,300
החלטה :לאשר מענה לאיום מרכז הפעלה בסך ₪ 105,300
הצבעה :אושר פה אחד.
 .8תב"ר  – 1390אבזור מרכז הפעלה בסך ₪ 18,433
התחייבות משרד הפנים בסך ₪ 12,903
התחייבות הקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 5,530

החלטה :לאשר אבזור מרכז הפעלה בסך ₪ 18,433
הצבעה:אושר פה אחד
 .9תב"ר  – 1391מצלמת תצפית מכורה בסך ₪ 259,904
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 250,000
התחייבות הקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 9,904
החלטה :לאשר מצלמת תצפית מכורה בסך ₪ 259,904
הצבעה:אושר פה אחד.
 .10תב"ר – 1392החלפת  3עוקבי מים בסך ₪ 9,828
התחייבות משרד הפנים בסך ₪ 6,880
התחייבות הקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 2,948
החלטה :החלפת  3עוקבי מים בסך ₪ 9,828
הצבעה:אושר פה אחד.

 .7עדכון תב"רים
.8
 .1תב"ר  – 1343הגדלת תב"ר מרכיבי ביטחון במושב תומר בסך .₪ 851,000
בתוספת התחייבות של משרד הביטחון בסך . ₪ 613,126
החלטה  :לאשר תב"ר מרכיבי ביטחון במושב תומר בסך ₪ 1,464,126
הצבעה :אושר פה אחד.

 .9החלת ריבונות בקעת הירדן
הצהרת ראש הממשלה להחלת ריבונות בבקעת הירדן פורסמה בביקור הממשלה בבקעת
הירדן בנובמבר  2019ללא קשר עם תוכנית המאה של טראמפ.
בימים האחרונים הנושא עלה על סדר היום עם תוכנית המאה.
יש רוב פוליטי בכנסת להחלת הריבונות אבל ברגע שכורכים אותה עם תוכנית המאה
מתעוררות בעיות.
ביום ראשון  26.1.2020ראש המועצה טס לארה"ב במסגרת תפקידו כיו"ר מועצת ישע
כחלק ממשלחת של ראשי המועצות
בוושינגטון ראש המועצה הרגיש בלב הדרמה .ראש הממשלה הדגיש כי ביום ראשון
עם החזרה ארצה תחול הריבונות בבקעת הירדן.
עם לימוד פרטי התוכנית הובן כי התוכנית מביאה להקמת מדינה פלסטינית.
בתקופת הזמן שבין פרסום התוכנית בארה"ב ועם ידיעת הפרטים הטכניים החליט ראש
הממשלה לדחות את ההצבעה על הריבונות עד לאחרי הבחירות.
דוד יצא לתקשורת בהודעה כי הוא נגד הקמת מדינה פלשתינאית גם במחיר של החלת
הריבונות על בקעת הירדן ,מכיוון שעם הקמת שמדינה פלשתינית חל ערעור המעמד
הביטחוני של האזור.
בסך התוצאה :הריבונות הינה תהליך ולא תחול מידית.
ראש המועצה דורש החלת הריבונות מידית בגיבוי הפוליטי הקיים אחרת לדעתו נאבד
את זה.
בימים אלה מופנה מאבק מול ראש הממשלה בדרישה להחיל ריבונות עוד לפני הבחירות
ללא קשר לתוכנית המאה של טראמפ העוסקת בסיומה בהקמת מדינה פלשתינית.
ראש המועצה מבקש לא להציג החלת ריבונות כתנאי להסכמה לתוכנית המאה.
_______________
דויד אלחייני
ראש המועצה

___________________
אורית ארציאלי
מזכיר/גזבר המועצה

