מליאה מס'  10מתאריך 22.12.2020
משתתפים חברים :דויד אלחייני ,תמסית סלומון ,ארית אנסבכר לנזמן ,בני צדוק ,מלי חייקין,
שמעון כרמיאל ,רינת ארנרייך ,ניר דרור ,ינון רוזנבלום ,ברק וייס ,מימי אדר,
שמוליק בן שאול ,אליקו מנדלבאום ,משה נא אור ,בן פינץ.
מזכירת המועצה :אורית ארציאלי.
מוטי אבנר – מנ' אגף יישובים.
משתתפים:
יוני מיבסקי – נציג משכיות
ציון שטרית – מבקר המועצה.
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5

אישור תקציב .2021
דיון ואישור ביקורת רו"ח לשנת תקציב .2019
אישור תקציבים ועדים מקומיים.
אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת .2019
החלפת רכב ראש המועצה

עדכון נושאים במליאה :
תוספת נושאים :פתיחה ועדכון תב"רים
רכישת  2אוטובוסים למערך ההיסעים.
הגשת תביעה לשון הרע
גריעת נושא :דיון ואישור ביקורת רואה חשבון שנת 2019
הצבעה :אושר פה אחד.
 .1אישור תקציב מועצה 2021
משרד הפנים העביר הנחיות להגשת תקציב לשנת .2021








גובה מענק איזון  17,412מליון  ₪עליה של  1%לעומת שנה קודמת .עפ"י ההנחיה יש
לרשום בתקציב אומדן מענק בגובה של ( . ₪ 16,671היתרה כתוספת מותנית).
קרן לצמצום פערים עד  70%מההקצאה של שנת .2020
עפ"י חוק סעיף (8ה) בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות  ,יש לגבש תוכנית אב
לנגישות עד 1.11.21
אישור תקן כ"א  ,תקציב משוער בהתאם לעלויות ועדכונים הצפויים במשק .כולל עלות
חד פעמית של עדכוני פרישה ופיצויים.
תקציב הג"א – עפ"י הנחיות הממונה על המחוז מיום  26.11.20הוחל חוזר מנכ"ל ביו"ש.
ארנונה – שיעור עדכון הארנונה לשנת  2021עומד על .1.10%
עדכון הלמ"ס מיום  15.12.20לא השתנה ,סוציו אקונומי  6מעודכן לשנת .2017

נערך דיון בתקציב .2021
המועצה הגישה תקציב לשנת  2021במתכונת תקציב .2019
אנו עומדים לפני שנה קשה ומסובכת קשה לדעת מה יקרה במהלך השנה לאור הקיצוצים
הצפויים.
החלטה :לאשר תקציב שנת  2021בסך  86,185מליון .₪
הצבעה :מאושר פה אחד.
 .2אישור דוח כספי  -2019מבוקר
דו"ח כספי  2019מועצה אזורית בקעת הירדן הוצג חתום ומבוקר ע"י משרד הפנים.
הדו"ח יפורסם לציבור בעיתון המועצה ובאתר המועצה.
המועצה עמדה ביעדי התקציב והתקציב התייצב בשנתיים האחרונות ,בשנת  2019סך התקציב
המאושר  86,917מיליון  ₪בעודף ביצוע של  248,000ש"ח .
החלטה :לאשר דו"ח כספי  2019מ.א .בקעת הירדן מבוקר ע"י משרד הפנים לשנת .2019
הצבעה :אושר פה אחד.

 .3אישור תקציב וועדים מקומיים והאצלת סמכויות לשנת 2021
בסך  719,442ש"ח
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2021מכורה
בסך ₪ 351,560
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2021רועי
בסך ₪ 1,089,695
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2021תומר
בסך ₪ 2,718,900
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2021מחולה
בסך ₪ 439,905
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2021נעמה
בסך ₪ 642,939
תקציב ועדים מקומיים לשנת  2021יפית
האצלת סמכויות לשנת 2021
בהתאם לסמכות המועצה מכוח סעיף ( 112א) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון)
תשל"ט  1979הוחלט להאציל סמכויות לוועדים המקומיים לשנת  2021בתחומים 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 רועי ,מכורה ,תומר ,מחולה ,נעמה ,יפית,
רותם ,משכיות שבתחום המועצה את הסמכויות הנ"ל לשנת .2021
הצבעה :אושר פה אחד.
 .4רכישת  2אוטובוסים למערך ההיסעים
משרד החינוך מאשר מימון רכישת  2אוטובוסים למועצה לשנת התקציב  ,2020רכישת כלי הרכב
תעשה במרוכז ע"י החברה למשק וכלכלה .בהמשך יפורסם כיסוי החלק התקציבי של המועצה.
החלטה :לאשר רכישת  2אוטובוסים למערך ההיסעים עפ"י הקצאת משרד החינוך.
הצבעה :אושר פה אחד.
 .5הגשת תביעה לשון הרע
הוצגו בפני המליאה פרסומי לשון הרע שנשלחו על ידי אסף שפירא כנגד המועצה ,ראש המועצה
וגזבר המועצה .בין היתר צוטטו קטעים ממיילים  20.10.20 ,28.4.20 ,16.3.20 ,24.2.20והודעות
וואטסאפ שנשלחו לדוד מיום  ,24.11.19ומיום  .27.2.20המהווים רק חלק מהמיילים שבהם
פרסם מר שפירא דברי לשון הרע נגד המועצה ועובדיה.
כן הובא לידיעת המליאה תוכנו של חוזר מנכ"ל  ,4/2004הדורש דיון בוועדה שהקים משרד
הפנים בנושא זה לפני דיון במליאה אך חוזר זה לא הוחל ביו"ש.
משרד היועץ המשפטי למועצה הגיש תביעה אישית בלשון הרע כנגד אסף שפירא ולכן ראוי
שבתיק זה תיוצג המועצה על ידי עורך דין שאינו מעורב באופן אישי.
החלטה:
המועצה סבורה כי פרסומים מעין אלה ,המוציאים לשון הרע על בעלי התפקידים במועצה ועל
המועצה עצמה ,פוגעים במועצה ובתפקודה.
המועצה מאשרת הגשת תביעות בלשון הרע בגין הפרסומים הללו ,או פרסומים נוספים מעין אלה
ככל שיהיו.
המועצה מסמיכה את ראש המועצה וגזבר המועצה לפנות למספר עורכי דין ולקבל החלטה על
עו"ד שייצג את המועצה בתביעה ו/או תביעות אלו ועל הגשת התביעה וסכומה.
המועצה תיידע את הממונה על המחוז על ההחלטה ותבקש את התייחסותה לשאלת תחולת חוזר
מנכ"ל  4/2004ביו"ש.
אחד.
פה
הצבעה:אושר

. .6החלפת רכב ראש מועצה
רכב ראש המועצה הקודם נקנה בקניה ישירה ,לקראת סוף שנת תקציב החליף ראש המועצה את
רכבו בקניה ישירה.
עפ"י חוזר מנכ"ל  4/2017ניתן להחליף את הרכב עפ"י מספר הנחיות .
החלטה :לאשר את עסקת החלפת רכב ראש המועצה בקניה ישירה ,בסך של  ₪ 110,000במזומן
ותמורת הרכב הישן( .אישור מידי של העסקה אושר בוואטסאפ מיום  2לדצמבר ע"י  15חברי
מליאה).
הצבעה:אושר פה אחד.
פתיחת תב"רים
 .1תב"ר  – 1436שיקום דרך ביטחון בגלגל בסך ₪ 122,850
התחייבות משרד הביטחון ₪ 100,000
התחייבות קרן לעבודות פיתוח ₪ 22,850
החלטה :לאשר תב"ר שיקום דרך ביטחון בגלגל בסך ₪ 122,850
הצבעה:אושר פה אחד.
 .2תב"ר  – 1437שיקום שער הביטחון בתומר בסך  47,619ש"ח ₪
התחייבות משרד הביטחון ₪ 35,000
התחייבות קרן לעבודות פיתוח ₪ 12,619
החלטה :לאשר תב"ר שיקום שער הביטחון בתומר בסך  47,619ש"ח ₪
הצבעה:אושר פה אחד.
 .3תב"ר  – 1438שיקום שער הביטחון בייט"ב בסך  47,619ש"ח ₪
התחייבות משרד הביטחון ₪ 35,000
התחייבות קרן לעבודות פיתוח ₪ 12,619
החלטה :לאשר תב"ר שיקום שער הביטחון בייט"ב בסך  47,619ש"ח ₪
הצבעה:אושר פה אחד.
עדכון תב"רים
 .1תב"ר  – 1276בנית גן בגיתית בסך ₪ 1,338,000
התחייבות נוספת של משרד החינוך בסך  ,201,323לכן יש להקטין התחייבות קרן
לעבודות פיתוח בסכום זה .כך שהתחייבות משרד החינוך תעמוד על  ₪ 898,400וקרן
עבודות פיתוח על סך .₪ 439,600
החלטה :לעדכן תב"ר בנית גן בגיתית בסך  ,₪ 1,338,000בהתחייבות של משרד השיכון
להגדלת השתתפות לסך  898,400והקרן לעבודות פיתוח בסך .₪ 439,600
הצבעה:אושר פה אחד.

_____________

דויד אלחייני
ראש המועצה

_______________

אורית ארציאלי
מזכיר/גזבר המועצה

