ישיבת מליאה מס'  6מתאריך 8.7.2020
משתתפים :דויד אלחייני ,ארית אנסבכר לנזמן ,בני צדוק ,גבי אסולין ,שמעון כרמיאל,
רינת ארנרייך ,ניר דרור ,ינון רוזנבלום ,ברק וייס ,מימי אדר ,אליקו מנדלבאום ,עמיחי רובין,
בן פינץ.
– מזכירת המועצה

אורית ארציאלי
מוזמנים:
ציון שטרית
מוטי אבנר

– מבקר המועצה
– מנהל אגף יישובים

אורחים:
שלום קופרמן

– יו"ר מועצה דתית

נושאים לדיון
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תכנית חומש 2020-2025
אישור  3חוקי עזר  :חוק עזר ביוב ,אגרת תעודת אישור,איכות הסביבה.
ארנונה – מחיקת חובות .2019/2020
מועצה דתית
פתיחה/סגירת תב"רים
עדכונים ועדות מועצה
דו"ח ראש המועצה

דיווח קורונה
המועצה ערכה הפקת לקחים לתקופת הקורונה והיערכות לקראת גל שני במידה ויוכרז .בין
הדגשים להיערכות לגל השני ,הופקה חוברת למנהלי מחלקות המועצה בה התבקשו להעביר
המידע לעובדים .נתנו דגשים לפעולות המתחייבות בהתאם לחומרת המצב ,כמו :הקפדה על
הנחיות בריאות ,עדכון בידודים ,החשיבות לביצוע בדיקות ,הסברה והעברת מידע באמצעים
שונים.
במסגרת הנחיות משרד הבריאות ביום  7.7.20יצאה הודעה לתושבים בעניין ההגבלות החדשות.
כמו כן הועבר מידע לציבור בעניין  12גני ילדים שהוצאו לבידוד ביתי ,אתמול והיום נערכו מעל
 200בדיקות קורונה לצוותי וילדי הגנים של כל קופות החולים.
ברצוננו לציין את התגייסות צוותי הרפואה של קופ"ח כללית לעזרה לתושבים בנושא הסברה
מקצועית לכל שאלה שעולה.
ארנונה – צו הפטר  -תושבים
בוועדת הנחות בארנונה מיום  24.6.2020הוגשו פשיטות רגל  /צו הפטר של תושבים למחיקה
בספרי המועצה בשנים  2019ו . 2020 -החוב נמחק עד ליום מתן צו הכינוס בהתאם לצו ההפטר.
וועדת הערר בישיבתה ביום  24.6.2020אישרה את החלטת בית המשפט למתן הפטר ,הסכומים
נמסרו לוועדה וירשמו בספרי המועצה.
החלטה  :לאשר רישום מתן הפטר בספרי המועצה של  4נישומים בשנת  2019ונישום בשנת .2020
הצבעה :אושר פה אחד.

מועצה דתית
עדכון תקציב  - 2019המשרד לשרותי דת קובע את התקציב השנתי אותו מעבירה המועצה
לפעילות המועצה הדתית  ,עקב הבחירות  2018נדחה עדכון התקציב ,עפ"י הודעת המשרד
לשרותי דת באפריל  2019סכום השתתפות המועצה עומד על סך  ₪ 818,079במסגרת ההסכם בין
הרשויות המתקצבות את בקעת הירדן.
בשנת  2018התקציב עמד על סך  ,₪ 633,968ובאפריל  2019התקבלה הודעה על העלאה
של  29.04%שאינה מידתית ,גם מבחינת גובה העלאה וגם מבחינת זמן ההודעה (אמצע
שנת תקציב) ,המועצה שלחה ערר למשרד הדתות.
הערר נענה בשלילה ביום  27.5.20והתקבלה הודעה של משרד הדתות לקיזוז החוב
(כביכול) באמצעות מענקי האיזון בסך של .₪ 253,302בעקבות כך ובמסגרת מאבק של
מרבית הרשויות בארץ הצטרפה המועצה לבג"צ יחד עם  35מועצות נגד השר לשרותי דת
ביום 11.6.20
ביום  24.6.20התקבלה החלטת בג"צ בנושא – "בית המשפט המליץ לעותרות לחזור בהן
מעתירתן ,תוך שמירה על זכותה של כל רשות מקומית לעתור פרטנית ככל שנדחתה
השגה שהגישה".
המועצה הודיעה על שמירת זכותה לעתור פרטנית.
החלטה :המליאה מאשרת למועצה לפעול למען זכותה לעתור פרטנית נגד משרד הדתות.
הצבעה :אושר פה אחד.
הערה:
משרד הדתות הודיע על קיזוז במענק האיזון של  ₪ 253,302עבור תקציב מועצה דתית.
יעודכן בספרי המועצה( .עדין לא הגיע)
חידוש הרכב מועצה דתית  -המשרד לשרותי דת פנה למועצה ביום  10.6.2020לחידוש הרכב
המועצה הדתית בהתאם להנחיות והנהלים.
לאחר שכל הגורמים יחוו דעתם באשר להתאמת המועמדים ,יש להעביר למשרד לשרותי דת
פרוטוקול מועצה אשר בה אושר הרכב המועצה הדתית ,עפ"י התאמתם לקריטריונים (ייצוג,
וחלוקה למכסה)
יצוין מתוך הרשימה על  2מועמדים לפחות להיות כשירים לתפקיד ראש המועצה הדתית בהתאם
לקריטריונים כמפורט בנוהל.
המליאה בקשה לזמן את יו"ר המועצה הדתית שלום קופרמן לתת סקירה על התנהלות המועצה
הדתית ותרומתה לתושבים.
מוזמן שלום קופרמן להסבר על עבודת מועצה דתית בקעת הירדן.
שלום קופרמן נתן סקירה על עבודת המועצה הדתית וענה לשאלות חברי המליאה.
החלטה :ישלח קול קורא לתושבים למעוניינים להיות נציגים במועצה הדתית.
במליאת המועצה הבאה תעשה הצבעה חשאית ל –  7מועמדים למועצה דתית.
מינוי ועדת קלפי  :ארית לנזמן ,שמעון כרמיאל ,אליקו מנדלבאום.
הצבעה :אושר פה אחד.
עדכון חברי וועדות מועצה
וועדת איכות סביבה – ניר דרור נציג מכורה ביקש להתפטר.
וועדת חינוך ותיירות – משה נא אור נציג רותם מבקש להיות חבר בוועדות .
ממונה קורונה מועצה – אורית ארציאלי.
הצבעה :אושר פה אחד.

אישור חוקי עזר מועצה
המועצה מבקשת לאשר  3חוקי עזר:
 .1עדכון חוק עזר ביוב – עדכון אגרה קיימת
 .2אגרת תעודת אישור – אגרה לתשלום עבור צילומים והנפקה של תעודות ואישורים
 .3איכות הסביבה ושמירה על מפגעים
חוקי העזר הוצגו לוועדת איכות הסביבה ונדונו להתאמה לבקעת הירדן.
המליאה מתבקשת לאשר את נוסח חוקי העזר והאגרות לתשלום.
הערות :חוק עזר אגרת ביוב -יעשו תחשיבים עפ"י מידע הקיים במח' ארנונה לגודל נכס ומספר
נפשות ויעודכן לתעריפי .2020
חוק עזר איכות הסביבה ומפגעים ,הינו חוק מקיף בתחום ,וילווה בקליטת פקח לתפקיד (חצי
משרה איכות סביבה חצי משרה רישוי עסקים).
החלטה :המליאה מאשרת את  3חוקי העזר כפי שהוצגו במליאה יועבר לאישור משרד הפנים.
הצבעה :אושר פה אחד.
תכנית חומש 2020-2025
חוברת תכנית החומש הוצגה למליאה.
תכנית החומש יוצאת לדרך ,עברה הגהות של מנהלי המחלקות.
החלטה :התוכנית תצא בפורמט מהודר ובהמשך יעשה כנס הנהגות בישובים לחשיפת התוכנית
לקראת תקציב  2021המועצה תערך לביצוע התוכנית למקושרת תקציב.
הצבעה :אושר פה אחד.
פתיחת תב"רים
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תב"ר  – 1410פיתוח תשתיות כפר סטודנטים מכורה בסך ₪ 461,259
התחייבות חטיבה להתיישבות בסך 415,133ש"ח
התחייבות הקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 46,126
החלטה  :לאשר פיתוח תשתיות כפר סטודנטים מכורה בסך ₪ 461,259
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1411השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים  2020בסך ₪ 11,000
התחייבות רלב"ד בסך  8,000ש"ח
התחייבות הקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 3000
החלטה :לאשר השתתפות במימון פעילות לבטיחות בדרכים  2020בסך ₪ 11,000
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1412שרותי תכנון  2020בסך ₪ 200,000
התחייבות משרד השיכון בסך ₪ 200,000
החלטה :לאשר שרותי תכנון  2020בסך ₪ 200,000
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1413שרותי תכנון תב"ע  2020בסך ₪ 2,300,000
התחייבות משרד השיכון בסך ₪ 2,300,000
החלטה :לאשר שרותי תכנון תב"ע  2020בסך ₪ 2,300,000
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  -1414שדרוג מוקד – פריסת קווי תקשורת וציוד בסך ₪ 265,000
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 265,000

החלטה :לאשר שדרוג מוקד -פריסת קווי תקשורת וציוד בסך ₪ 265,000
הצבעה :אושר פה אחד.
עדכון תב"ר –
 .1תב"ר  - 1402תכנון מבנה מרכז פיס אזורי לגיל השלישי בסך  150,000ש"ח
התחייבות מפעל הפיס בסך ₪ 125,000
החלטה :לאשר הגדלת תכנון מבנה פיס אזורי לגיל השלישי בסך ₪ 275,000
הצבעה :אושר פה אחד.

דויד אלחייני
ראש המועצה

אורית ארציאלי
מזכיר גזבר המועצה

