ישיבת מליאה מס'  9מתאריך 26.11.2020
דויד אלחייני ,תמסית סלומון ,ארית אנסבכר לנזמן ,בני צדוק ,מלי חייקין,
משתתפים:
גבי אסולין ,שלומי בן חמו ,רינת ארנרייך,ניר דרור ,ינון רוזנבלום ,ברק וייס,
מימי אדר,שמוליק בן שאול ,אליקו מנדבלאום,משה נא אור ,עמיחי רובין,
בן פינץ.
מזכירת המועצה :אורית ארציאלי.
מוזמן :מוטי אבנר – מנהל אגף יישובים
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אישור תקציב ועדות מקומיים והאצלת סמכויות לשנת .2021
אישור מועצת המים ובחירת נציג.
דיון לקראת תקציב .2021
עדכון מסגרת תקציב .2020
עדכון ועדות מועצה.
פתיחה  /סגירת תב"רים.

תוספת נושאים:
 .1מינוי נציגי מועצה בגוף המנהל של עמותת ירדן -בי"ס התיכון השש שנתי ליישובי בקעת
הירדן ומעלה אפרים.
 .2חוק עזר אגרת אישור – רשימת תעודות לגביה
 .3סקירה של ועדת חינוך
הצבעה :אושר פה אחד.
 .1עדכון וועדות המועצה
ועדת צמיחה דמוגרפית – לגרוע את אורטל כהן ממשכיות (עזבה) ולמנות במקומה את ניר
דרור ממכורה ומינוי ניר דרור יו"ר הוועדה.
ועדת מכרזים -רינת ארנריך בקשה להתפטר מועדת מכרזים.
הצבעה :אושר פה אחד.
 .2אישור תקציב וועדים מקומיים והאצלת סמכויות לשנת 2021
תקציב ועדים מקומיים לשנת 2021
תקציב ועדים מקומיים לשנת 2021
תקציב ועדים מקומיים לשנת 2021
תקציב ועדים מקומיים לשנת 2021
תקציב ועדים מקומיים לשנת 2021

בסך
גיתית
בסך
ייט"ב
בסך
גלגל
שדמות מחולה בסך
בסך
פצאל

 1,776,000ש"ח
₪ 603,253
₪ 440,000
₪ 891,500
₪ 800,380

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 גיתית ,ייט"ב ,גלגל ,שדמות מחולה ,פצאל
שבתחום המועצה את הסמכויות הנ"ל לשנת .2021
הצבעה :אושר פה אחד.

החלטת מליאה :ועדים מקומיים הינם גוף ציבורי  ,במשך השנה נצבר חוב במועצה .חובה עליהם
להסדיר חובם מועצה .יבוצעו פעולות ע"י המועצה להקטנת החוב והסדרת התשלום באמצעות
הוראת קבע חודשית.
הצבעה :אושר פה אחד.
 .3עדכון מסגרת תקציב מועצה 2020
תקציב המועצה לשנת  2020אושר על סך של  82,791מיליון .₪
בסיום הרבעון השלישי נדרשנו לעדכוני תקציב מהסיבות הבאות:
 הפרשי הכנסות במשרד החינוך במעבר לשיטת חישוב עפ"י תלמיד (פר קפיטה).
 הכנסות צפויות מהתיישבות צעירה ומענק בטחוני.
 עדכוני קורונה
פעילות המועצה גדלה כך שסך מסגרת התקציב עומדת על  97,461מיליון .₪
החלטה :המליאה מתבקשת לאשר עדכון מסגרת התקציב לשנת  2020כך שסך התקציב יעמוד על
 97,461מיליון  .₪יועבר לאישור משרד הפנים.
הצבעה :אושר פה אחד.
 .4לקראת תקציב 2021
משרד הפנים עדין לא העביר הנחיות כתובות לתקציב  , 2021בשיחה בזום ניתן דגש לפרמטרים
הבאים:
 בהמשך לקורונה יש לבנות תקציב זהיר ושמרני בהתייחס לירידה בהכנסות והוצאות
המזוהות בשנת . 2020
 מענק איזון – משרד הפנים ייתן תקציב מדויק רק בתחילת שנת  2021מכיוון שקיים
עיכוב באישורי דוחו"ת מבוקרים של שנת  ,2019ההנחיה היא כי ב 3-החודשים
הראשונים של  2021יש לגזור את תעריף מענק האיזון משנת .2020
 עדכון מדד סוציו אקונומי ע"י הלמ"ס – לקראת סיום שנת  2020הלמ"ס יפרסם עדכון
מדד סוציו אקונומי שיכול להשליך מידית על מעמד הרשות.
 עלויות שכר – מקדם יפורסם בקרוב ע"י משרד הפנים.
 מענקים – מענק בטחוני – יתקבל ביו"ש לאחר החלטת ממשלה ,מענקי פיתוח משרד
הפנים  2020יפורסם בקרוב במרכבה .
 המועצה האזורית בקעת הירדן נגרעה מרשימת המועצות היציבות בעקבות  2פרמטרים:
אי עמידה באחוז גרעון תב"רים לעומת תקציב מועצה בשנת ( 2018בעקבות אי העברת
תקציבי פיתוח עבור בנית בי"ס תמר) .רישום ליקוי בתאגידים עירוניים על כך שבי"ס
ירדן לא דווח כתאגיד מועצה .
 במסגרת פרויקט פוטוולטאי של מפעל הפיס בסך  , ₪ 2,500,000משרד הפנים אישר
היתר לקבלת אשראי מבנק מרכנתיל דיסקונט להלוואה בסך  ₪ 2,123,544לתקופה של
 90חודשים בריבית פריים עד  1%-בשנה  .תוקף ההיתר עד 31.12.2020
נערך דיון בכל מרכיבי היבטי התקציב ,במליאה הבאה יוגש תקציב  2021לאישור
המליאה.
 .5מינוי נציגי המועצה בגוף המנהל של עמותת ירדן -בי"ס התיכון השש שנתי ליישובי
בקעת הירדן ומעלה אפרים.
במסגרת הסדרת עמידת המועצה בכללי הרגולציה נתבקשנו לאשר את עמותת ירדן כתאגיד
עירוני .עמותת ירדן הינה עמותה רשומה מיום  , 30.3.1989העמותה משותפת באופן שווה ל2-
המועצות בקעת הירדן ומעלה אפרים.
בהתאם לתקנון העמותה החליטה הנהלת העמותה ביום  31.12.19למנות בראש העמותה
את ראש המועצה האזורית בקעת הירדן דויד אלחייני כיו"ר העמותה  ,ואת ראש המועצה
המקומית מעלה אפרים שלמה ללוש .בנוסף החליטה העמותה למנות לחברי וועד המנהל את
אריאל ניסן מנהל מח' חינוך בקעת הירדן ואת כהן רונית מנהלת מח' חינוך מעלה אפרים .וכן
את נציגי הציבור שמעון אטדג'י מפצאל ת.ז 029563004 .ואיציק טורק ממעלה אפרים ת.ז.
.50438340

לאור האמור לעי"ל מתבקשת המליאה לאשר את מינוי ראש המועצה דויד אלחייני ואריאל
ניסן מנהל מח' חינוך.
החלטה :למנות את נציגי המועצה האזורית בקעת הירדן לוועד המנהל של עמותת ירדן-
בי"ס התיכון השש שנתי ליישובי בקעת הירדן ומעלה אפרים ,דויד אלחייני כיו"ר הוועד
המנהל ואריאל ניסן חבר הוועד המנהל .
הצבעה :אושר פה אחד.
 .6חוק עזר תעודת אישור – רשימת תעודות לגביה
חוק עזר תעודת אישור אושר ע"י משרד הפנים ביום 22.9.2020
אגרת אישור בסך  ,₪ 40העתק תעודה בסך .₪ 20
רצ"ב טבלה הכוללת תעודות המופקות ע"י מחלקות המועצה השונות ,בהמלצה למליאה
לאשר את מגוון התעודות לגביה.
עם אישור המליאה תועלה הטבלה לפרסום לידיעת התושבים באתר המועצה .
הצבעה :אושר פה אחד טבלת רשימת כלל התעודות לגביה המופקות ע"י המועצה.
 .7אישור מועצת המים ובחירת נציג
בהסכמה של כל השותפים למתווה פיתוח המים החקלאיים בבקעת הירדן ובהתאם למסמך
שהוכן ע"י מאיר צור יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,הוחלט על הקמת מועצת מים אזורית
שתקבע את מדיניות פיתוח המים במרחב בקעת הירדן .ספקי המים יפעלו על פי החלטות
המדיניות של מועצת המים האזורית.
המטרה – לפעול במשותף לטובת משק המים בבקעת הירדן.
הרכב המועצה  :ראש המועצה האזורית בקעת הירדן – יו"ר ,נציג מקורות ,נציג אגודת מי
בקעת הירדן ,נציג התאגדות חקלאי ישראל ,יו"ר הוועדה החקלאית בקעת הירדן ,דמות
בכירה במגזר החקלאי הארצי ,נציג החקלאים – חבר מליאה.
בפרוטוקול הנהלת אגודת המים מיום  20.10.20הסכימה אגודת המים מי בקעת הירדן לקבל
את המתווה המוצע.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר את המתווה כלשונו ולבחור נציג מליאה למועצת המים.
החלטה  :לקבל את מסמך מאיר צור יו"ר התאחדות חקלאי ישראל בענין הקמת מועצת מים
אזורית ולמנות נציג למועצת המים את חבר המליאה בן פינץ.
הצבעה :הצביעו בעד  15חברים נמנעו  2חברים
חבר המליאה בן פינץ נבחר ברוב קולות.
המליאה מודה לכל השותפים במתווה להקמת מועצת המים ,ראשי המועצות לשעבר :דוד לוי
ודובי טל ,לחבר המליאה שמוליק בן שאול ולמאיר צור יו"ר התאחדות חקלאי ישראל .
דויד אלחייני ראש המועצה מודה לכל השותפים שתרמו להסכם לרווחת וטובת חקלאי
הבקעה.
סקירה של וועדת חינוך
וועדת חינוך הציגה מצגת בנושא החינוך בבקעת הירדן.
חברי הוועדה – משה נאור ,עמיחי רובין ,ניר דרור ,ארית לנדסמן.
הוועדה פועלת מזה כשנתיים יחד עם מנהל מח' חינוך אריאל ניסן.
מבקשים להיות שופר לתושבים ולהרחיב את שרות מערכת החינוך בבקעה ,לתרום ולסייע לחינוך
הפורמלי והבלתי פורמלי .מתכנסים מדי חודש לעבודה שוטפת עם מנהל מח' חינוך ומנהלי בתי
הספר.
ילדים עם צרכים מיוחדים 121 -ילדים הזקוקים לצרכים מיוחדים.
 23ילדים מוסעים מחוץ לבקעה .הרוב משולבים במוסדות חינוך בבקעה.
להורים יש קשיים ואתגרים .כמות הילדים קטנה וקשה לתת מענה בתחומי הבקעה .
ככל שהחינוך יותר איכותי ערך הנדל"ן עולה .כמו גם צמיחה דמוגרפית גבוהה מצריכה מערכת
חינוך איכותית.
הורים פנו לוועדה במסגרת צרכים מיוחדים לילדיהם.

עלו בעיות ואתגרים:
 הסעות ארוכות ,זמן נסיעה של כשעתיים כל כיוון.
 חוסר בידע ומידע בעניין מיצוי זכויות.
 תרבות פנאי וחינוך בלתי פורמלי מותאם .
 מענה חסר מאגף חינוך במועצה.
הוועדה ממליצה
פונקציה מקצועית באגף חינוך לכתובת מקצועית בעבור ההורים.
בחינה של הקמת טיפולים פרא רפואיים.
בחינה של פתיחת כיתות קטנות לחינוך מיוחד.
בחינת מענה לפעילות פנאי.
ראש המועצה –  23ילדים מהווים אתגר למועצה.
למועצה יש הרבה רגישות  ,יש קושי בהסעות ,קיימת אטימות במשרדי הממשלה.
המועצה עושה מאמץ בהסעות כדי לעזור לילדים  ,לא תמיד יש הקשבה במשרד החינוך.
עלויות הליווי וההסעה מאוד גבוהות לכל ילד.
רינת:
 .1היום בעקבות הקורונה – יש הרבה ילדים שנמצאים על הקצה.
הערכות כי  30-40%מהילדים יהיו בנשירה.
 .2פעילויות לילדים עם צרכים מיוחדים בתוך היישובים ,חסרה גם פעילויות לילדים באופן
שוטף ביישובים.
המועצה בקשה ממשרד החינוך כי חטיבת ביניים המופרדת מתמר ישמשו כקפסולות ,
לא ניתן אישור.
לסיכום :תודה רבה לחברי הוועדה על העבודה המקיפה.
יש לציין את ההרתמות האישית של ראש המועצה לנושא.
חסרה פונקציה שתלווה בצורה מקצועית את הורי הילדים.
ראש המועצה מציע שתקבע פגישה עם מנהל מח' חינוך לבדיקת פרקטיות וביצוע של ההמלצות.
פתיחה  /סגירה תב"רים
פתיחת תב"רים
.1

.2

.3

.4

.5

תב"ר  -1431השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים שנת ( 2020חלק ב')
בסך .₪ 5,000
התחייבות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בסך .₪ 5,000
החלטה :לאשר התחייבות לבטיחות בדרכים שנת ( 2020חלק ב') בסך .₪ 5,000
הצבעה :אושר ה אחד.
תב"ר  – 1432שיקום גדר ביטחון במבואות יריחו בסך ₪ 940,680
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 642,000
התחייבות קרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 298,680
החלטה :לאשר תב"ר שיקום גדר ביטחון במבואות יריחו בסך ₪ 940,680
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1433שיקום גדר ביטחון בתומר בסך ₪ 524,745
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 308,000
התחייבות קרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 216,745
החלטה :לאשר תב"ר שיקום גדר ביטחון בתומר בסך ₪ 524,745
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1434שיקום גדר ביטחון בנעמה בסך ₪ 327,307
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 220,000
התחייבות קרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 107,307
החלטה :לאשר תב"ר שיקום גדר ביטחון בנעמה בסך ₪ 327,307
הצבעה:אושר פה אחד.
תב"ר  – 1435רענון רכב ביטחון משכיות בסך .₪ 209,783
השתתפות משרד הביטחון בסך ₪ 145,000
השתתפות בעלים משכיות ₪ 64,783

החלטה :לאשר תב"ר רענון רכב ביטחון משכיות בסך  209,783ש"ח
הצבעה :אושר פה אחד.
סגירת תב"רים
 .1רצ"ב פירוט טבלה של  15תב"רים לסגירה עם סיום פעילות בסך גרעון של ₪ 14,088.12
השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בסך .₪ 14,088.12
החלטה :לסגור  15תב"רים עם סיום פעילות בסך .₪ 14,088.12

_________________
דויד אלחייני
ראש המועצה

_________________
אורית ארציאלי
מזכיר/גזבר המועצה

