 17ספטמבר 2018
ח' תשרי תשע"ט
תיק :מליאה

ישיבת מליאה מס'  8מתאריך 16.9.18
משתתפים :דויד אלחייני ,בני צדוק ,יונתן שוב ,אופיר מדהלה ,אורי כרמיאל,
דוד אוזנה ,שחר מיידני ,דני ממן,דוד הרצליך ,ברק וייס ,יעקב גרינברג,
משה דרמר ,בן פינץ ,אורית ארציאלי.
מוזמנים :קלאודיה פואנטס -מנהלת חשבונות ראשית
משרד ליאון אורליצקי ע"י רו"ח אביאל גלעד ואולגה אברמוב.
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5

אישור דוח ביקורת משרד הפנים 2017
הצגת כפר הסטודנטים במכורה.
אישור דוח כספי  2017משרד הפנים.
פתיחה ועדכון תב"רים.
אישור דוח כספי החברה הכלכלית .2017

מבקשים לאשר העלאת נושא נוסף למליאה שהוצג בידי חבר המליאה יונתן שוב:
ביחס להעסקת חברת המדידות העורכת סקר נכסים בארנונה.
הצבעה – אושר פה אחד.
 .1אישור דו"ח ביקורת משרד הפנים 2017
כמדי שנה נערכת ביקורת במועצה ע"י משרד רואה חשבון מטעם משרד הפנים.
דו"ח הביקורת לשנת  2017הובא לדיון בפני ו .ביקורת ביום  30.8.18ונתנו
המלצות הוועדה לדו"ח.
הוצג פרוטוקול הוועדה לעיון המליאה ונערך דיון בהתייחסות לדו"ח והערכות
המבקר לשנת .2017
החלטה :לאשר דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת  2017ולאשר את המלצות
הוועדה לתיקון ההערות.
הצבעה :אושר פה אחד.

 .2אישור דו"ח כספי 2017
הדו"ח הוצג למליאה בידי קלאודיה פואנטס מנהלתחשבונות ראשית
במועצה.למליאה הוצג דו"ח כספי  2017לאחר אישור וחתימת משרד הפנים,
המועצה עמדה בכל היעדים.
המועצה הגדילה את הפעילות ב –  10מליון  ₪משנת  2016לשנת .2017
התקציב בסך תקבולים של  80,182מליון  ₪ותשלומים  80,177מליון  ₪ועודף
של .₪ 5,000
החלטה :לאשר דו"ח כספי  2017מ.א .בקעת הירדן.
הצבעה :אושר פה אחד.
 .3כפר סטודנטים מכורה
כפר סטודנטים מוקם בימים אלה במושב מכורה בעידוד המועצה ,מושב מכורה
ואמנה .בהתאם לסעיף  3לחוק יסודות התקציב התשמ"ה  1985-ותקנה תקציבית
של מנהל חברה ונוער ,סיוע ותמיכה בהפעלת כפרי סטודנטים מאושר בהליך
תמיכות עפ"י הגדרות הבאות:
• קבוצה המתגוררת במקום .
• קבוצה המורכבת מסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.
• קיום פעילות חברתית בהיקף שאינו נמוך מ 140-שעות שנתיות במשך  28שבועות
בשנה.
•  80%מחברי הקבוצה הם בוגרי שירות צבאי ,שירות לאומי או שירות אזרחי.
בימים אלה המועצה ומושב מכורה מבצעים עבודות הכנה ותשתית ,לקראת תקציב
 2019לאשר יציאה לנוהל תמיכות להפעלת כפר סטודנטים.
החלטה :לצאת בנוהל תמיכות להפעלת כפר סטודנטים במושב מכורה
בתקציב .2019
 .4אישור דו"ח כספי החברה הכלכלית 2017
רו"ח אביאל גלעד ממשרד ליאון אורליצקי הציג למליאה דו"ח כספי של החברה
הכלכלית .2017
סך המאזן – רכוש  19,286מליון לעומת  16,036מליון בשנת .2016
עליה ברכוש של כ –  3מליון  ₪עקב רכישה של  6אוטובוסים חדשים ורכבים
והשקעה בפארק המוטורי.
מבחינת הון עצמי עלה בכ – .₪ 900,000
רווח נקי לשנת .₪ 922,000 – 2017
עליה של כ –  2.4מליון  ₪בהכנסות של הסעות.
ניתן לציין כי פעילות החברה הכלכלית עלתה והחברה השאירה רווח גולמי
של כ –  2מליון .₪
המשמעות הכלכלית – נרכשו לחברה אוטובוסים חדשים המספקים שרותים טובים
יותר לחינוך וגם לקהילה .החברה נהנית מרווחים המאפשרים התייעלות והשקעות
נוספות.
הרווח הוא הגידול בהון.

מגמת החברה הכלכלית להמשיך לצמוח ולתת שרותי הסעות לתלמידי בקעת הירדן
באוטובוסים ומיניבוסים חדשים ,להמשיך ולפתח את מפגש הבקעה ,הפארק
המוטורי ונושאים נוספים במרחב בקעת הירדן.
החלטה :לאשר דו"ח כספי החברה הכלכלית .2017
הצבעה :מאושר פה אחד.
 .5סקר נכסים בארנונה
יונתן שוב כחבר מליאה פנה בכתב לחברי המליאה בבקשה לקבל התייחסות בענין
העסקת חב' המדידות העורכת את סקר הנכסים בבקעת הירדן.
היות והשאלה המועלית בפניתו של יונתן שוב הינה סוגיה משפטית הועברה הפניה
להתייחסות יועמ"ש המועצה ישעיהו אברהם.
במכתב יועמ"ש המועצה ,נקבע כי לא נפל פגם בעבודת החברה ובטח לא כזה
המצדיק לפסול את המדידות.
החלטה  :לאשר את חו"ד יועמ"ש המועצה ישעיהו אברהם בעניין העסקת חב'
מדידות לסקר הנכסים שנערך בבקעת הירדן.
הצבעה :מתנגד –  1בעד – 12
אושר ברוב קולות.
.6פתיחת תב"רים
תב"ר – 1324סימון כבישים והתקני בטיחות  2018בסך .₪ 88,837
התחייבות משרד התחבורה בסך .₪ 79,954
התחייבות קרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 8,883
החלטה :לאשר סימון כבישים והתקני בטיחות בסך .₪ 88,837
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1325יט"ב – שיקום גדר ביטחון היקפית בסך ₪ 200,000
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 200,000
החלטה :לאשר שיקום גדר ביטחון היקפית בייט"ב בסך .₪ 200,000
הצבעה :אושר פה אחד.

תב"ר  – 1326מערכת תצפית למיגון חקלאי בחמרה בסך ₪ 449,455
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 360,000
התחייבות מושב חמרה בסך ₪ 89,455
החלטה:לאשר מערכת תצפית למיגון חקלאי חמרה בסך .₪ 449,455
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1327מרוץ הלפיד  2018בסך .₪ 600,000
התחיבות משרד ראש הממשלה בסך .₪ 600,000
החלטה :לאשר תב"ר  1327מרוץ הלפיד  2018בסך .₪ 600,000
הצבעה :אושר פה אחד.
עדכון תברים
תב"ר  -1245מעון יום מחולה בסך .₪ 1,997,332
לאשר הגדלת השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בסך ,₪ 750,000
כך שסך התב"ר יעמוד על .₪ 2,747,332
החלטה :לאשר הגדלת תב"ר מעון יום מחולה לסך .₪ 2,747,332
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1296סובה בית ספר תמר בסך .₪ 850,000
לאשר הגדלת השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בסך של עוד , ₪ 150,000
כך שסה"כ השתתפות הקרן תעמוד על ₪ 235,000
וסך התב"ר יעמוד על .₪ 1,000,000
החלטה :לאשר הגדלת תב"ר סובה בית ספר תמר לסך של .₪ 1,000,000
הצבעה :אושר פה אחד.

______________
דויד אלחייני
ראש המועצה

________________
אורית ארציאלי
מזכיר/גזבר המועצה

