סיכום מליאה מס'  7מתאריך 8.9.2020
נוכחים חברי מליאה :דויד אלחייני ,תמסית סלומון ,ארית אנסבכר לנזמן,מלי חייקין,
גבי אסולין ,שמעון כרמיאל ,שלומי בן חמו ,רינת ארנרייך ,ניר דרור,
ברק וייס ,מימי אדר ,שמוליק בן שאול ,אליקו מנדלבאום ,משה נא אור,
עמיחי רובין ,בן פינץ.
ציון שטרית – מבקר המועצה.
משתתפים:
אורית ארציאלי – מזכיר/גזבר המועצה
יוני מיבסקי – נציג משכיות
מוזמנים:

רו"ח אביאל גלעד משרד רו"ח ליאון אורליצקי
חוי אייל – מנהלת המתנ"ס
אריאל ניסן – מנהל אגף חינוך

תוספת נושא:
עדכון מורשה חתימה בי"ס גפנים
הצבעה :אושר פה אחד
נושאים לדיון:
 .1דו"ח כספי – אתר הטבילה  ,חברה כלכלית  ,מרכז קהילתי בקעת הירדן ,עמותת ירדן
 .2חידוש הרכב מועצה דתית
 .3עדכון תגמול ועדת ערר 2020
 .4סקירה לפתיחת שנת הלימודים ומערכת החינוך -מציג אריאל ניסן מנהל אגף חינוך וקהילה
 .5אישור דו"ח רבעון  – 2מועצה
 .6אישור מפרט רשותי – רישוי עסקים 2020
 .7פתיחת חשבון פיס ומענקי פיס במונציפלי בנק בע"מ
 .8עדכונים :התפטרות מהמליאה ,אישור עבודה נוסף
 .9אישור תב"רים
סקירה לפתיחת שנת הלימודים מערכת החינוך
מוזמן אריאל ניסן – מנהל אגף חינוך במועצה.
אריאל מנהל אגף חינוך במועצה מזה כשנה (לשעבר מנהל אגף חינוך בגוש עציון ובנימין) שמח
מהעשיה  ,האתגרים והפיתוח בבקעה.
בפתח דבריו הציג אריאל את מערכת החינוך והקפיצה המשמעותית במספר התלמידים ב – 5
השנים האחרונות צמחנו מאלף תלמידים ל  -1932תלמידים בתשפ"א.
קורונה במערכת החינוך – סוגית הקורונה שואבת אין סוף זמן ומשאבים ומתנהלת בפיקוח צמוד
עפ"י הנחיות משרד החינוך.
גני ילדים – התקדמות בנושא הטכני של תהליכי רישום לגנים +מכתבי שיבוץ לילדים שינוי שיטת
רכישת ציוד מול ספקים.
הוספת תקן סייעת כוננות.
פרוייקט גני עתיד – פצאל ותומר.
נפתח גן מס  24בבתרונות.
תהליכי בינוי ב –  8גנים.
פרויקט שדרוג חצרות גנים.
שיתופי פעולה בין הגנים ממלכתי וממ"ד.
תוכניות לעתיד – חיזוק הקשר לבקעה וגאות יחידה.
פרויקט  – 84וותיקי הבקעה והגיל הרך.

בתי ספר יסודיים  -בגפנים מנהלת חדשה רעות חן.
הקמת חטיבת ביניים בבית ספר תמר
בתכנון :בינוי חדש בגפנים.
תוספת כיתות בתמר.
תוכנית השנתית לחיזוק הקשר בין דורי והדור הצעיר עם הבקעה.
הקמת תזמורת משותפת ל –  2בתי ספר.
חיזוק הקשר עם פס"גה (הכשרה לצוותים חינוכיים) מעלה אדומים.
בתי ספר תיכוניים – ירדן – זכאות לבגרות ורענון מגמות  ,בתקווה תוך שנתיים
לעלות ממוצע ל – .88%
אולפנה – רשת ומנהלת חדשה ברצון להפוך למוסד אזורי לבנות.
ישיבה תיכונית – הערכות לפתיחת ישיבה תיכונית בתשפ"ג.
חברי המליאה הודו לאריאל ניסן מנהל אגף החינוך על העשייה והתרומה להתפתחות מערך
החינוך על כל גווניו בבקעת הירדן.
התפטרות מהמליאה
אריאל בן עמי הודיע על התפטרות מחברות במליאה מטעם מושב משואה ,הבא בתור הינו ערן
וייס המשמש כחבר הנהלה ביישוב ולכן אינו יכול לכהן .הומלץ ליישוב לערוך בחירות לחבר
מליאה מטעמם ולהודיע למליאה על מועמד חדש.
בקשה לעבודה נוספת – מנהל מחלקה
מנהל מחלקה במועצה פנה בבקשה לעבודה נוספת לרווחת תושבים שאינם ממועצה אזורית בקעת
הירדן ,ולא יערכו בניגוד עניינים או סתירה מול המועצה ולא יפריעו לעבודה השוטפת.
בבדיקה מול משרד הפנים ניתן לאשר במליאה לפי סעיף  28לחוקת העבודה ברשויות מקומיות:
"עובד הרשות המקומית המשמש בקביעות במשרה מלאה ...רשאי ראש הרשות באישור המועצה
להתיר לעובד רשות מקומית לעסוק בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס".....
בדיון עם חברי המליאה הוחלט בהתחשב בנסיבות של תקופת הקורונה כי לא נכון כרגע לאשר
עבודה נוספת.
לאחר הקורונה יעלה שוב לדיון.
עדכון תגמול וועדת ערר ארנונה
וועדת ערר ארנונה של המועצה מונתה לאחר בחירות למועצה בשנת  ,2018יו"ר הוועדה עו"ד גבי
אלמשעלי ,חברי הוועדה הם ברוך טסלר ויוסי קירשברג ,עפ"י חוזר מנכ"ל  5/2012מליאת הרשות
רשאית לאשר גמול על השתתפות בישיבות הוועדה ,ועל ישיבות הכנה (לא על שעות נסיעה ,אש"ל
וביטול זמן) .תשלום לחברי הוועדה הציבורית יעמוד למחיר שעת עבודה של  + ₪ 194מע"מ
ליו"ר הוועדה + ₪ 174 ,מע"מ לחבר וועדה.
הצבעה :מאושר פה אחד.
חידוש הרכב מועצה דתית
במסגרת חידוש הרכב מועצה דתית  ,ועל פי החלטת מליאה מס'  ,6יצא קול קורא של המועצה
לחידוש הרכב מועצה דתית  ,2020לחברי המליאה הועברו שמות המועמדים שהגישו מועמדות
לתפקיד ובמליאה נערכו בחירות חשאיות להרכב החדש לשנת .2020
ועדת קלפי לבחירות :שמעון כרמיאל ,ארית לנדסמן ,אליקו מנדלבאום.
ליו"ר הועדה נבחר שמעון כרמיאל.
ההצבעה נערכה בקלפי ,השתתפו בהצבעה  16חברי המליאה.
להלן תוצאות הבחירות :נבחרו כחברי מועצה דתית שלום קופרמן ,אורית דה קוסטה,
אורית גבירצמן ,יואל אלמוג,דוד אורון ,רמי כפיר ,אתי גנטק.
רשימת  7חברי המועצה הדתית תשלח לאישור המשרד לענייני דת.
רצ"ב למליאה תוצאות ההצבעה המפורטות חתום ע"י חברי ועדת קלפי.

עדכון מורשה חתימה בי"ס גפנים
מנהלת בי"ס גפנים רחל טיטל יצאה לגמלאות ,במקומה מונתה לתפקיד מנהלת בי"ס רעות חן.
המליאה מתבקשת לעדכן שינוי מורשה חתימה בבי"ס יסודי גפנים סמל מוסד .112599
לבי"ס גפנים  2חשבונות בנק המתנהלים בבנק מזרחי טפחות סניף בית שאן (.)439
 .1ח-ן בי"ס אזורי גפנים מס'  243095לגרוע את רחל טיטל ת.ז 56704257 .ובמקומה למנות
את רעות חן ת.ז34168039 .
 .2ח-ן בי"ס גפנים – הורים מס'  256634לגרוע את רחל טיטל ת.ז 56704257 .ובמקומה
למנות את רעות חן ת.ז34168039 .
החלטה :לגרוע ב 2 -חשבונות הבנק של בי"ס גפנים  243095ו 256634 -המתנהלים בבנק מזרחי
טפחות סניף בית שאן  ,את רחל טיטל ובמקומה למנות את רעות חן .שאר מורשי החתימה
ומחליפם לא משתנים.
הצבעה :מאושר פה אחד.
פתיחת חשבון פיס
במסגרת פרוייקטים שעורכת המועצה עם מפעל הפיס ,המועצה מחוייבת בהסכם פתיחת וניהול
חשבונות ותתי חשבונות מפעל הפיס בבנק מוניציפל בע"מ( .לשעבר בנק דקסיה).
החלטה :המועצה האזורית בקעת הירדן מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל
הפיס -חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס – במונציפל בנק בע"מ.
פתיחת תת חשבון פיתוח פיס עבור גן ילדים רותם מענק מס' 1043/16
הצבעה :אושר פה אחד.
אישור מפרט רשותי – רישוי עסקים 2020
במסגרת תכנית רשותית להטמעת הרפורמה לרישוי עסקים הוקמה במועצה יחידה לרישוי
עסקים ,נבחר יועץ מקצועי להסדרת הנושא והוגשה תוכנית רשותית למשרד הפנים.
התוכנית מתקצבת פעילות של תוכנית עבודה רשותית ל 3-שנים הכוללת :פרסום מפרט רשותי
באתר המועצה  ,פרסום והטמעה של נושא רישוי עסקים בקרב בעלי עסקים שונים .התוכנית
מתוקצבת עבור השתתפות בהעסקת פקח רישוי עסקים לתקופה של שלוש שנים בסך של 176,556
 ,₪ופרסום של מפרט רשותי בסך  .₪ 50,000סך השתתפות משרד הפנים בפרוייקט ל 3-שנים הינו
בסך של .₪ 226,556
בימים אלה התוכנית יוצאת לפועל  ,המפרט הרשותי יעלה לאתר האינטרנט של המועצה ,תשלח
פניה כתובה לבעלי העסקים להסדיר מעמדם ,המועצה קלטה פקח במשרה מלאה הכולל :רישוי
עסקים ב 50%-ופקח סביבתי ב 50% -משרה  ,הפקח שנבחר עוז אביעד יחל לעבוד ב 1-לספטמבר .
אישור דוחות כספיים 2019
אישור דו"ח כספי  - 2019אתר הטבילה
החברה לפיתוח אתר הטבילה בע"מ ,הינה חברה משותפת לבקעת הירדן ומ.א .מגילות
ים המלח .בשנים האחרונות אין פעילות בחברה ,מלבד הפעולות לשמר את החברה עד
לחידוש פעילותה הכלכלית .דו"ח רווח והפסד לשנת  2019הסתיים בגרעון של ₪ 23,000
לעומת  ₪ 27,000בשנת .2018
החלטה :לאשר דו"ח כספי אתר הטבילה לשנת .2019
הצבעה :אושר פה אחד.
אישור דו"ח כספי  – 2019מרכז קהילתי בקעת הירדן
הדו"ח הכספי הוצג למליאה ע"י מנהלת המתנ"ס חוי אייל.
מתנ"ס בקעת הירדן – עמותה מעין עירונית עמותת סמך של המועצה עמותה ללא כוונות רווח
לטובת הקהילה.

מחזור הפעילות של המתנ"ס בשנת  2019הסתכם בסך – .₪ 8,287,633
מתוכם  5,510מיליון  ₪הקצבות מרשויות הכולל הקצבות המועצה ומשרדי ממשלה שונים.
השנה הסתימה ביתרת זכות של . ₪ 114,000
בשנתים האחרונות המתנ"ס שומר על פעילות תקציבית יציבה.
החלטה – לאשר דו"ח כספי מרכז קהילתי בקעת הירדן לשנת .2019
הצבעה – אושר פה אחד.
אישור דו"ח כספי  – 2019החברה הכלכלית ערבות הירדן ( )1987בע"מ
הדו"ח כספי  2019הוצג למליאה ע"י רו"ח אביאל גלעד ממשרד ליאון אורליצקי.
הדו"ח משקף את פעילות החברה ומציג גידול בנכסי החברה ברכוש השוטף וברכוש הקבוע.
מחזור הפעילות השוטף של החברה עומד על סך  9,634מיליון .₪
החברה הגדילה את הכנסותיה והרווח הנקי לשנת  2019עומד ע"ס  1,432מיליון .₪
החלטה :לאשר דו"ח כספי החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ לשנת 2019
הצבעה :אושר פה אחד.
אישור דו"ח כספי  - 2019ירדן בית הספר השש שנתי לישובי בקעת הירדן מעלה אפרים (ע"ר)
בי"ס ירדן התיכון השש שנתי ליישובי בקעת הירדן ומעלה אפרים מתנהל כעמותה רשומה ,הדו"ח
משקף את פעילות העמותה ומצביע על גידול בהיקף הפעילות.
מחזור הפעילות של בית ספר ירדן לשנת  2019עומד ע"ס  7,002מיליון .₪
השנה הסתיימה ביתרת זכות של ₪ 370,489
החלטה  :לאשר דו"ח כספי ירדן בית הספר השש שנתי לשנת 2019
הצבעה :אושר פה אחד.
אישור דו"ח רבעון  2020 – 2מ.א .בקעת הירדן
דו"ח רבעון - 2020 -2הדו"ח הרבעוני חצי שנתי משקף את המתרחש בשנת תקציב  2020ומבטא
את ביצוע התקציב השנתי בסך  82,791מיליון .₪
המועצה עמדה ביעדים שהציבה לעצמה ,כולל שינויי הקורונה  ,רבעון מס'  2מסתיים בעודף של
₪ 5,000
הצבעה  :אושר פה אחד.
פתיחת תב"רים
 .1תב"ר  – 1415מימון נגישות אקוסטית  /חושית עבור הנגשת כיתה בי"ס תמר לליקויי
שמיעה בסך .₪ 30,000
התחייבות משרד החינוך בסך ₪ 30,000
החלטה :לאשר תב"ר מימון נגישות אקוסטית /חושית עבור הנגשת כיתה ב"ס תמר
ליקויי שמיעה בסך .₪ 30,000
הצבעה :אושר פה אחד.
 .2תב"ר  - 1416מימון נגישות אקוסטית  /חושית עבור הנגשת גן מחולה לליקויי שמיעה
בסך .₪ 30,000
התחייבות משרד החינוך בסך ₪ 30,000
החלטה :לאשר תב"ר מימון נגישות אקוסטית /חושית עבור הנגשת גן מחולה לליקויי
שמיעה בסך .₪ 30,000
הצבעה :אושר פה אחד.
 .3תב"ר  – 1417שרותי תכנון תב"ע ארגמן משואה בסך .₪ 1,571,770
התחייבות משרד השיכון בסך ₪ 1,571,770
החלטה :לאשר שרותי תכנון תב"ע ארגמן משואה בסך .₪ 1,571,770
הצבעה :אושר פה אחד.
 .4תב"ר  - 1418שרותי תכנון תב"ע גיתית בסך .₪ 1,213,000
התחייבות משרד השיכון בסך ₪ 1,213,0000
החלטה :לאשר שרותי תכנון תב"ע גיתית בסך .₪ 1,213,000
הצבעה :אושר פה אחד.
 .5תב"ר  - 1419שרותי תכנון תב"ע נעמה בסך .₪ 800,000
התחייבות משרד השיכון בסך ₪ 800,000
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החלטה :לאשר שרותי תכנון תב"ע נעמה בסך .₪ 800,000
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  - 1420שרותי תכנון תב"ע מבואות יריחו בסך .₪ 750,000
התחייבות משרד השיכון בסך ₪ 750,000
החלטה :לאשר שרותי תכנון תב"ע נמבואות יריחו בסך .₪ 750,000
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  - 1421שרותי תכנון תב"ע מכורה בסך .₪ 1,000,000
התחייבות משרד השיכון בסך ₪ 1,000,000
החלטה :לאשר שרותי תכנון תב"ע מכורה בסך .₪ 1,000,000
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1422תכנון מרכז ישוב רותם בסך ₪ 150,000
התחייבות משרד השיכון בסך ₪ 150,000
החלטה :לאשר תכנון מרכז יישוב רותם בסך ₪ 150,000
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1423תכנון מרכז ישוב חמדת ,משכיות ,שדמות מחולה בסך ₪ 544,350
התחייבות משרד השיכון בסך ₪ 544,350
החלטה :לאשר תכנון מרכז יישוב חמדת ,משכיות ,שדמות מחולה בסך ₪ 544,350
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  - 1424מימון נגישות אקוסטית  /חושית עבור הנגשת כיתה אולפנת הבקעה
לליקויי שמיעה בסך .₪ 30,000
התחייבות משרד החינוך בסך ₪ 30,000
החלטה :לאשר תב"ר מימון נגישות אקוסטית /חושית עבור הנגשת כיתה אולפנת הבקעה
לליקויי שמיעה בסך .₪ 30,000
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1425מימון נגישות אקוסטית  /חושית עבור הנגשת כיתה בי"ס גפנים לליקויי
שמיעה בסך .₪ 30,000
התחייבות משרד החינוך בסך ₪ 30,000
החלטה :לאשר תב"ר מימון נגישות אקוסטית /חושית עבור הנגשת כיתה ב"ס גפנים
לליקויי שמיעה בסך .₪ 30,000
הצבעה :אושר פה אחד.

עדכון תב"רים
 .1כפילות בתב"ר  – 1410 ,1373עקב טעות נפתחו  2התב"רים על אותה התחייבות .אבקש
לבטל תב"ר  1373מפאת עדכון התקציב כפי שמופיע ברישומי תב"ר . 1410
החלטה  :לבטל תב"ר  1373עקב טעות ברישום ,לגרוע התחייבות חטיבה להתיישבות
בסך  ₪ 415,293ולגרוע התחייבות קרן לעבודות פיתוח בסך .₪ 50,000
הצבעה :אושר פה אחד.
 .2תב"ר  – 1407הקמת חטיבת ביניים מבנים יבילים בי"ס תמר בסך ₪ 500,000
מבוקש הגדלת התב"ר מקרן לעבודות פיתוח בסך  , ₪ 1,000,000כך שסך התב"ר יעמוד
על ₪ 1,500,000
החלטה :להגדיל תב"ר הקמת חטיבת ביניים מבנים יבילים בי"ס תמר לסך של
( . ₪ 1,500,000הערה :קיים צפי להשתתפות משרד החינוך כ , ₪ 300,000-יוסדר לאחר
קבלת התחייבות תקציבית של משרד החינוך בהקטנת השתתפות הקרן).
הצבעה :אושר פה אחד.
 .3תב"ר  – 1389מענה לאיום סייבר בסך ₪ 105,300
בעקבות אישור להקטנת השתתפות המועצה ע"י משרד הפנים  ,יש להקטין השתתפות
קרן לעבודות פיתוח לסך  , ₪ 12,857כך שסך התב"ר יעמוד על . ₪ 42,857
החלטה :לאשר הקטנת תב"ר מענה לאיום סייבר מקרן לעבודות פיתוח לסך .₪ 42,857
הצבעה :אושר פה אחד.
דויד אלחייני
ראש המועצה

אורית ארציאלי
מזכיר/גזבר המועצה

