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ד' טבת תשע"ט
תיק :מליאה

ישיבה מס'  1מתאריך 11.12.18
משתתפים:
חברי מליאה :דויד אלחייני ,תמסית סלומון,בני צדוק ,מלי חייקין ,גבי אסולין,
אורי כרמיאל ,שלומי בן חמו ,אליהו עטיה ,רינת ארנייך ,ניר דרור,
נדב בן עמי,אורטל כהן ,ינון רוזנבלום ,ברק וייס ,חנן פסטרנק,
שמוליק בן שאול ,אליקו מנדלבאום ,מרדכי אסאו ,עמיחי רובין,
בן פינץ ,אורית ארציאלי.
חברי מליאה יוצאת :יונתן שוב ,דני ממן ,רמי כפיר ,דוד הרצליך ,משה דרמר.
עובדי מועצה :קלאודיה פואנטס ,חוי אייל ,שולמית קמינסקי ,חגי יהודה,
צבי אבנר ,ניקול זר אביב ,נאוה כהן הלל ,זיבי אדלשטיין,
אושרה יחיא,אורית ארציאלי.
אורחים:

טלי חץ.

מבקר המועצה  -ציון שטרית
נושאים לדיון
 .1פרידה מחברי המליאה היוצאים.
 .2הצגת וועדות המועצה ,מינוי סגנים ,וועדת תכנון ובניה.
 .3אישור מורשי חתימה מועצה.
 .4אישור מס' תושבים בבקעת הירדן לשנת .2018
 .5הצגת מבנה תקציב המועצה.
 .6אישור נסיעת ראש המועצה לחו"ל.
 .7הרצאת עו"ד איתן מימוני – מליאת המועצה האזורית -סמכויות ותפקידי
המליאה.
 .1בפתיחת המליאה החגיגית :
דויד אלחייני ראש המועצה מברך את חברי המליאה החדשה וחברי המליאה
היוצאת.
תודה לחברי המליאה היוצאים :גיל קופר ארגמן ,יעקובוביץ יוסי גיתית ,יונתן שוב
חמדת ,אופיר מדהלה חמרה ,אוזנה דוד יפית ,שחר מידני מחולה ,דני ממן מכורה,
רמי כפיר משואה ,דוד הרצליך משכיות ,איתן רחימפור נעמה ,גיל מימון פצאל,
יעקב גרינברג רועי ,משה דרמר שדמות מחולה ,על תפקידם ומסירותם לפעולות
המועצה וההצלחה המשותפת להביא את המועצה לאיתנות כלכלית שאפשרה
פיתוח מואץ של צמיחה דמוגרפית יחד עם בניה של מוסדות ציבור ופיתוח מגרשים
למגורים.
תודה רבה על שותפות ועשיה ב –  5שנים האחרונות.

דברי חברי המליאה היוצאת:
.1משה דרמר – מכיר את עבודת המועצה וראה את השרות במועצה לתושבים
ולאנשי ציבור.
רוצה להגיד תודה לעובדי המועצה.
ב –  5שנים האחרונות האזור התפתח וחלק גדול מכך בזכות חברי המליאה.
לחברים החדשים – עברתם בחירות בישובים אבל מעכשיו אתם נציגי האזור.
תפקידכם להצעיד את האזור קדימה ,לפתח את המרחב האזורי.
 .2דוד הרצליך – אני תושב חדש בבקעה ובמהלך המליאה למדתי להכיר את
המועצה ואת אתגרי המועצה ואת עובדי המועצה.
שמחתי להיות שותף לעשיה.
לחברי המליאה החדשים יש בפניכם אתגרים היעד המרכזי להגדיל את מספר
התושבים ותיירות.
 .3יונתן שוב – הבחירות המחישו נושאים שיש לעודד – קליטה ותיירות.
מאחל הצלחה.
לסיכום :דויד – נהניתי מהעבודה המשותפת איתכם במליאה ,במוסדות המליאה
ובחברות הבת.
אתם מוזמנים לשמור על קשר.
 .2מינוי סגנים
ראש המועצה ממנה לסגנים במ.א .בקעת הירדן את בני צדוק כסגן ראש המועצה
ומ /מ ראש המועצה  ,ואת ברק וייס כסגן ראש המועצה.
הצבעה :מאושר פה אחד.
מינוי מורשי חתימה. :
קבוצה ראשונה ) :ממשיך(
דויד אלחייני – ראש המועצה ת.ז056188394 .
אורית ארציאלי – מזכיר וגזבר ת.ז054874193 .
קבוצה שניה:
 .1במקום דויד אלחייני – ראש המועצה ת.ז 056188394 .חותם בני צדוק – מ"מ
וסגן ראש המועצה ת.ז 056813355 .בעל זכות חתימה נוסף במקום ראש המועצה.
 .2במקום אורית ארציאלי – מזכיר וגזבר המועצה ת.ז 054874193 .חותם ברק וייס
– סגן ראש המועצה ת.ז 066368648 .בעל זכות חתימה נוסף במקום גזבר/מזכיר.
בני צדוק מורשה חתימה ראשון במקום ראש המועצה ברק וייס מורשה חתימה שני
במקום גזבר.
הצבעה :מאושר פה אחד.

מינוי וועדות במועצה
הוגש לאישור המליאה רשימת מינויים לוועדות המועצה ורשימת בעלי תפקידים
ומינויים בחברות בת למועצה.
רשימת וועדות המועצה נמסרו לחברי המליאה ,הוצע לאנשים להצטרף לוועדות
ולהודיע על וועדה מועדפת .
במליאה זו נאשר את מספר וועדות ועד למליאה הבאה מוזמנים חברי המליאה
להצטרף לוועדות הנוספות.
מינוי וועדת תכנון ובניה
במליאה זו אנו מבקשים למנות וועדת תכנון ובניה שחבריה הינם כל חברי המליאה.
הצבעה :אושר פה אחד.
מינוי הנהלת המועצה
ראש המועצה מבקש למנות את חברי הנהלת המועצה :בני צדוק -גלגל ,ברק וייס -
נערן ,ארית לנדסמן -גיתית ,רינת ארנריך  -מחולה ,תמסית סלומון  -בקעות ,אורי
כרמיאל – ייט"ב ,בן פינץ  -תומר ,חנן פסטרנק – נתיב הגדוד ,ניר דרור  -מכורה ,ובן
שאול שמוליק -פצאל.
הצבעה :אושר פה אחד.
מינוי חברי מליאה )שלא מונו בבחירות(
בישובים ארגמן ומשכיות לא הוגשה רשימת מועמדים ליום הבחירות ב30.10.18 -
ולכן שר הפנים /הממונה על המחוז ימנה בתוקף סמכותו לפי סעיף  170לצו /סע'
 141לתקנון ביו"ש  ,חבר מועצה אחד מטעם כל אחד מהישובים הללו.
אנו מבקשים לאשר כחברת מליאה במשכיות – אורטל כהן ת.ז300515285 .
המינוי יכנס לתוקף עם אישור משרד הפנים.
הצבעה :אושר פה אחד.
ועדות הנחות בארנונה
אורית ארציאלי – מזכיר המועצה ,עו"ד שייקה אברהם – יועמ"ש,
ניקול זר אביב – רווחה ,רונן פסטרנק – גביה.
חברי מליאה
אליקו מנדלבאום  -רועי
נדב בן עמי – משואה
הצבעה :אושר פה אחד.

וועדת מכרזים
חברים :חגי יהודה – שירותים עירוניים
חבר מליאה :בני צדוק – גלגל ,בן פינץ – תומר ,תמסית סלומון – בקעות.
הצבעה :אושר פה אחד.
אישור ממונים מטעם המועצה
ממונה על חופש המידע ופניות הציבור – אושרה יחיא מנהלת הלשכה
ממונה על הטרדה מינית בקרב עובדי המועצה – ניקול זר אביב מנהלת מחלקה
לשרותים חברתיים.
ממונה על מעמד האישה – קשת גרינברג – מתנ"ס
הצבעה :אושר פה אחד.
מינוי נציג לאיגוד ערים איכות הסביבה
נציג המועצה לאיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה שומרון ) ,(1992הינו חגי
יהודה מנהל שרותים עירוניים מ.א .בקעת הירדן.
הצבעה :אושר פה אחד.
מינוי מנהל ארנונה
מינוי מנהלת הארנונה במועצה  -אורית ארציאלי מזכיר וגזבר המועצה .
הצבעה :אושר פה אחד.
מינויים לחברות בת מועצה
החברה לפיתוח אתר הטבילה )בשיתוף מגילות( 3 :נציגי בקעת הירדן ו -נציגי
מגילות.
נציגי בקעת הירדן :דויד אלחייני ,אורית ארציאלי ,חסר נציג ציבור )בעל תואר
כלכלי( ,נציגי מ.א .מגילות :אריה כהן ,דוד בלאו ,יעל מאור.
הצבעה :אושר פה אחד עדין יש למנות נציג ציבור.
החברה הכלכלית ערבות הירדן 3 :נבחרי ציבור ) -ראש המועצה 2+חברי מליאה(
דויד אלחייני ,אורי כרמיאל ,עמיחי רובין  2עובדי רשות – אורית ארציאלי וצבי
אבנר 1 ,נציג ציבור )בעל תואר כלכלי( – חנה הכרמי מחולה.
הצבעה :אושר פה אחד.

עמותת מרכז קהילתי בקעת הירדן :מטעם המליאה בני צדוק  4,נציגי ציבור שאינם
נבחרים  -מלי סלומי והילה עטיה 2 ,עובדי רשות – אורית ארציאלי ונאוה כהן הלל,
 1נציג ציבור )מטעם המועצה( סה"כ בהרכב  10חברים  40%של הרשות והיתר חב'
המתנסים.
הצבעה :אושר פה אחד עדין יש למנות  2נציגי ציבור כללי ו –  1נציג ציבור מטעם
המועצה.
מס' תושבים בבקעת הירדן
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( שפורסמו לשנת  ,2016מספר תושבי
בקעת הירדן עומד על  4700נפש.
נתוני משרד הפנים המעודכנים לספטמבר  ,2018מספר תושבי בקעת הירדן עומד על
 5664נפש) .ל מספר זה קבע גם לבחירות המונציפליות(.
נוצר מדרג שלילי בדרגת הרשות כפי שנגזר מנתוני הלמ"ס לעומת מרשם
האוכלוסין.
מבחינת החוק המספר הקובע לשינוי מעמד המועצה במדרג הכלכלי הינו הלמ"ס,
פער של כשנתים בנתונים ,פוגע בעובדי המועצה )מדרג שכר( ,ובתקציבי מדינה.
מבקשים אישור המליאה לפעול במשרד הפנים להשוואת המדרג לנתוני האוכלוסין
כך שיפסיק לפגוע בעובדי המועצה.
הצבעה :אושר פה אחד.
הצגת מבנה תקציב המועצה לשנת 2019
תקציב המועצה לשנת  2019מתבסס על נתוני שנת  ,2018בדגשים לסעיפים הבאים:
חינוך ,רווחה ,חברה וקליטה ,ביטחון ,נכסים ובניה ,תרבות וספורט ,שרותים
עירוניים ,מנהל כללי ,ועוד.
התקציב השוטף המוצע עומד על סך  73,993מליון .₪
במועצה מתנהל תקציב נוסף -תקציב בלתי רגיל )תב"ר( – המאגד תחתיו פרויקטים
מתוקצבים בעלות בסך של  128,818מליון  ₪לשנת 2018
התקציב השוטף מוצג לעיון חברי המליאה ויובא לדיון ואישור המליאה במפגש
הבא.

נסיעת ראש המועצה לחו"ל
במסגרת פעילות המועצה והמלחמה נגד סימון המוצרים והחרם על מוצרים
מישראל ,יצא ראש המועצה דויד אלחייני בראש משלחת לפרנקפורט לכנס ישראל
גרמניה בתאריכים 22.11.18-26.11.18
עלות הכנס במסגרת תב"ר חרם אסטרטגי במועצה .
הצבעה :אושר פה אחד.
חתימה על הכרזת נאמנות למליאה
בסיום הדיון נערכה חתימה חגיגית של חברי המליאה החדשים על הצהרת כוונות
והתחייבות אנו חברי מליאת המועצה האזורית "בקעת הירדן" החתומים מטה
מצהירים בזאת:
 במסגרת תפקידנו במליאת המועצה  ,נפעל לקידום מטרות השלטון המקומי
בישראל .לשיפור איכות החיים ביישובי המועצה ,טיפוח ופיתוח קהילת
תושבי המועצה האזורית בקעת הירדן.
 במסגרת תפקידנו נפעל לשרת בכל עת את כלל התושבים  ,תוך הקפדה על
מידות היושר וההגינות המחויבים מעקרונות החברה בישראל ומשלטון
החוק.
 אנו מתחייבים לפעול על – פי טוהר המידות הראויות לאיש ציבור ולא מתוך
ניגוד אינטרסים של פרט או קבוצה תוך מחויבות ושמירת אמון ונאמנות
למועצה ,מוסדותיה וועדותיה.
במעמד החגיגי כל חברי המליאה חתמו על ההכרזה.

_______________
דויד אלחייני
ראש המועצה

_______________
אורית ארציאלי
מזכיר/גזבר המועצה

