ישיבת מליאה מס'  2מתאריך 23.3.2020
נוכחים :דויד אלחייני ,תמסית סלומון ,בני צדוק ,ניר דרור ,ינון רוזנבלום ,ברק וייס ,שמוליק בן
שאול ,בן פינץ.
משקיף מטעם משכיות :יוני מייבסקי.
מבקר המועצה :ציון שטרית.
מזכירת המועצה :אורית ארציאלי.
עפ"י דיני המועצות האזוריות סעיף  53א' – מנין חוקי – רוב חברי המועצה או הוועדה הם מנין
חוקי בישיבותיהן  ,לא היה מנין חוקי בשעה שנקבעה לישיבה.
תדחה הישיבה בשעה אחת ואז תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי המועצה או
הוועדה.
תוספת נושאים למליאה:
קורונה
חבר מליאה נתיב הגדוד
הצבעה :אושר פה אחד.

נושאים לדיון:
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סקירה על תכנית חומש מועצה.
דיון בדו"ח רבעון .2019 – 4
עדכון תקציב .2019
אשכול יו"ש – מינוי נציג מועצה.
רפורמה ברישוי עסקים.
פתיחה  /סגירה תב"רים.
דו"ח ראש המועצה

 .1התמודדות עם הקורונה בבקעת הירדן
הממשלה אישרה ביום  17.3.2020תקנות לשעת חירום שיהיו תקפות עד תום חג הפסח.
במסגרת התקנות נקבע כי המגזר הציבורי כולל רשויות מקומיות יעברו החל מיום רביעי 18.3.2020
לעבודה במתכונת חירום .המשמעות כי יגיעו לעבודה פחות עובדים .שירותים חיוניים ממשיכים
לעבוד כרגיל לפי ההנחיות שקיבלו.
ניתנה לעובדי המליאה סקירה בדבר השינויים בפעילות המועצה (רצ"ב מסמך) .
ארנונה לעסקים -ארנונה הינה תשלום שנתי הנקבע עפ"י חוק .קיימת בקשה לדחות מתן תשלומי
ארנונה לעסקים עד ליום  1.5.2020ללא ריבית והצמדה.
החלטה :לאשר דחית תשלומי ארנונה מרץ  -אפריל  2020עד ליום  1.5.2020עם הצמדה ללא ריבית,
בכפוף להנחיות מנכ"ל משרד הפנים מיום .17.3.2020
הצבעה :אושר פה אחד.
הפסקת התקשרויות  -נשלח מכתב על הפסקת /הקפאת התקשרות עקב נגיף הקורונה לקבלנים ,
ספקים ,יועצים ותמיכות עד לחזרה לעבודה במתכונת רגילה.

 .2חבר מליאה נתיב הגדוד
עפ"י פסק דין ,בית משפט לעניינים מקומיים מעלה אדומים מיום  1.3.2020תופסק כהונתו של חנן
פסטרנק במליאת המועצה .במקומו תמונה מס'  2ברשימת נתיב הגדוד למליאה הגב' אדר מרים.
חנן פסטרנק הציג מכתב התפטרות מהמליאה ובמקומו מס'  2ברשימה הגב' אדר מרים.

 .3דו"ח רבעון מס' 2019 - 4
הדו"ח הרבעוני מס  4לשנת  2019משקף את המתרחש בשנת תקציב  2019ומבטא את ביצוע
התקציב מתקציב ראשוני שאושר ועמד על סך של  80,162מיליון  ₪ועד לסיום שנת התקציב (לא
סופי) עם  86,220מיליון .₪
דו"ח רבעון מס'  4לשנת  2019הסתיים בעודף של ₪ 37,000

 .4עדכון תקציב מס' 2019 - 2
עדכון תקציב מס'  1לשנת  2019אושר ע"י משרד הפנים ביום  7.11.19ועמד ע"ס  80,162מיליון .₪
עם סיום שנת התקציב ועפ"י הנחית משרד הפנים אנו מבקשים לעדכן תקציב  2019מס'  .2סך
התקציב יעמוד על  86,917מיליון  .₪השינוי בתקציב נובע ממענקי ממשלה שונים שהתקבלו ב31-
לדצמבר  2019ולא נרשמו בבסיס התקציב.
החלטה :לאשר עדכון תקציב  2019מס'  2ע"ס  86,917מיליון .₪
הצבעה :אושר פה אחד.

 .5אשכול יו"ש – מינוי נציג מועצה
צו איגוד רשויות מקומיות – אשכול רשויות יהודה ושומרון התש"פ  2020אושר ע"י הממונה
משרד הפנים ב 13-בפברואר  2020ל 13 -רשויות ביו"ש החברות באשכול.
בהמשך לישיבת המליאה מס'  5מיום  26.5.19בה התקבלה ההחלטה על הצטרפות לאשכול יו"ש,
הננו ממנים את מזכיר  /גזבר המועצה אורית ארציאלי להיות נציגה באסיפות האשכול.
הצבעה :אושר פה אחד.

 .6רפורמת רישוי עסקים
במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים ותיקון  34לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקף ב 1.1.19 -הוקצה
תקציב תוספתי שש שנתי לטובת יישום הרפורמה ברשויות .לאחר שלוש שנים תהיה נקודת
עצירה והמודל ירוענן עפ"י הנתונים העדכניים של הרשויות .בהתאם למתווה התקצוב תקציב
מועצה אזורית בקעת הירדן עומד על סך של  ₪ 226,557ל 3-שנים.
בחלוקה הבאה:
 .1סכום של  ₪ 176,557עבור השתתפות בהעסקת פקח סביבתי (ל 3-שנים)
 .2סכום של  ₪ 50,000עבור פרסום מדיניות הרשות בנוגע לעסקים באתר האינטרנט
בהתאם לסעיף 7ג 3לחוק רישוי עסקים.
בחודש הקרוב המועצה תכין תכנית מתווה למדיניות הרשות בנוגע לרישוי עסקים.
הצבעה :אושר פה אחד.

 .7תוכנית חומש מועצה
המועצה ערכה אבחון מקצועי שנעשה ע"י רפי נשיא יועץ ארגוני ,הוגש דו"ח סיכום עם המלצות
להתאמת המבנה הארגוני לפיתוח הכלכלי והצמיחה הדמוגרפית של יישובי המועצה .האבחון כלל
התייחסות למאפייני המבנה הארגוני ,להגדרות התפקיד ,לדרג הניהולי ,לתהליכי קבלת החלטות
ולתרבות הארגונית במועצה .בנוסף ,כלל הדו"ח התייחסויות נקודתיות למחלקות המועצה.
ההמלצות אומצו ע"י ראש המועצה והובאו לאישור המליאה .עיקרי הממצאים הוצגו גם לכלל
עובדי המועצה בכנס מיוחד שהתקיים ב .19.02.2020 -
הוצג למליאה עץ מבנה חדש שאושר ע"י משרד הפנים ובעקבות כך נקלטו  2עובדים חדשים
במועצה מנהל אגף מונציפלי ואחראי פרויקטים ופקח בניה במח' הנדסה.
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תב"ר  - 1393הקמת מועדון בחמדת בסך ₪ 1,226,000
התחייבות חטיבה להתיישבות ₪ 699.821.18
קרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 526,179
החלטה :להקים מועדון בחמדת בסך של ₪ 1,226,000
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1394עיצוב גני ילדים חדשניים ,גן עפרוני בתומר בסך ₪ 100,000
התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 100,000
החלטה :לאשר עיצוב גן ילדים עפרוני בתומר בסך .₪ 100,000
הצבעה:אושר פה אחד.
תב"ר  - 1395עיצוב גני ילדים חדשניים ,גן זמיר בפצאל בסך ₪ 100,000
התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 100,000
החלטה :לאשר עיצוב גן ילדים זמיר בפצאל בסך .₪ 100,000
הצבעה:אושר פה אחד.
תב"ר  – 1396מימון מרחבי הכלה משרד החינוך בסך  ₪ 30,000לרכישת ציוד ,מחשבים
וריהוט לגנים .התחייבות משרד החינוך בסך .₪ 30,000
החלטה :לאשר מימון מרחבי הכלה בסך .₪ 30,000
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1397הקמת גן משחקים קק"ל בישוב משכיות בסך .₪ 409,631
התחייבות קק"ל בסך ₪ 349,304
התחייבות ישוב משכיות בסך .₪ 60,327
החלטה :לאשר הקמת גן משחקים קק"ל בישוב משכיות בסך .₪ 409,631
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1398הקמת גן משחקים קק"ל בישוב חמדת בסך .₪ 349,304
התחייבות קק"ל בסך .₪ 349,304
הצבעה :אושר פה אחד.
החלטה :לאשר הקמת גן משחקים קק"ל בישוב חמדת בסך .₪ 349,304
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1399הקמת גן משחקים קק"ל בישוב תומר בסך  559,250ש"ח
התחייבות קק"ל בסך ₪ 349,304
התחייבות ישוב תומר בסך .₪ 109,946
התחייבות קרן לעבודות פיתוח בסך .₪ 100,000
החלטה :לאשר הקמת גן משחקים קק"ל בישוב תומר בסך 559,250₪₪
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1400הקמת גן משחקים קק"ל בישוב רותם בסך .₪ 376,878
התחייבות קק"ל בסך ₪ 349,304
התחייבות קרן לעבודות פיתוח בסך .₪ 27,574
החלטה :לאשר הקמת גן משחקים קק"ל בישוב רותם בסך .₪ 376,878
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  -1401שיפוץ והרחבת מבנה שפ"ע בסך ₪ 450,000
קרן עבודות פיתוח בסך ₪ 450,000
החלטה :לאשר שיפוץ והרחבת מבנה שפ"ע בסך ₪ 450,000
הצבעה :אושר פה אחד.
תב"ר  – 1402תכנון מבנה פיס לגיל השלישי בסך ₪ 170,000
התחייבות מפעל הפיס בסך ₪ 125,000
התחייבות קרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 45,000
החלטה :לאשר תכנון מבנה פיס לגיל השלישי בסך  170,000ש"ח
הצבעה :אושר פה אחד

 .9עדכון תב"רים
 .1תב"ר  – 1238הקמת גן משחקים חמדת בסך  ₪ 250,000יבוטל והסכום יועבר לטובת
תב"ר  1393השתתפות בהקמת מועדון חמדת.
החלטה :לבטל השתתפות קרן לעבודות פיתוח ב ₪ 250,000 -בגן משחקים חמדת.
(הסכום עבר להשתתפות בהקמת מועדון חמדת)
הצבעה:אושר פה אחד.
 .2תב"ר  – 1384תשתיות  40יח"ד שדמות מחולה בסך ₪ 859,291
הגדלה של משרד הבינוי והשיכון בסך  , ₪ 1,692,709.28כך שסך התב"ר יעמוד על
.₪ 2,552,000
החלטה :לאשר הגדלת תשתיות  40יח"ד שדמות מחולה לסך ₪ 2,552,000
הצבעה :אושר פה אחד.

דויד אלחייני
ראש המועצה

אורית ארציאלי
מזכיר/גזבר המועצה

