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לקראת בחירות 2018
מינוי תפקיד אחראי בחירות מהמועצה.
קביעת מודד.
אישור מלגות מפעל הפיס תשע"ט.
פתיחה ועדכון תב"רים.
עדכון בהחלטת ממשלה.
אישור נוהל חטיבה להתיישבות .2018
 .1לקראת בחירות 2018
בתחילת השבוע מונה מנהל בחירות מטעם משרד הפנים.
פנקסי בוחרים  -המועצה עמדה בלוח הזמנים נרשמו סיווגי חברי אגודה חקלאית
ונמסר לוועדים לתלות על לוחות המודעות בישוב עד ליום .15.7.18
יצא פרסום לתושבים על האפשרות לבחון את פנקס הבוחרים בישוב או במועצה
ובמידת הצורך להגיש ערר.
קביעת מודד לבחירות
בהתאם להוראות החוק המודד נקבע אוטומטית ל  750בוחרים לישוב.
המשמעות היא כי לכל ישוב ניתן לבחור חבר מליאה אחד.
החלטה :קביעת מודד לבחירות  2018חבר מליאה אחד לכל יישוב .
הצבעה :אושר פה אחד.
מינוי מזכיר בחירות מטעם המועצה
המליאה מתבקשת למנות מזכיר בחירות מטעם המועצה שיעבוד עם מנהל הבחירות
מטעם משרד הפנים ועם מזכיר המועצה וועדת הבחירות של המועצה.
המליאה :מאשרת לתפקיד מזכיר בחירות את אושרה יחיא מנהלת לשכת המועצה.
הצבעה:אושר פה אחד.

 .2אישור מלגות מפעל הפיס לשנת תשע"ט
מפעל הפיס אישר זו השנה השנייה מלגות סטודנטים של בקעת הירדן בשיתוף
אוניברסיטת אריאל .בשנת תשע"ט ) (2018-2019אושרו עד  80מלגות .סכום
התמיכה יקבע עפ"י מספר התלמידים שייגשו לתוכנית בשנת .2019
המועצה הגישה בקשה למלגות לימודים משותפות לסטודנטים יחד עם אוניברסיטת
אריאל לשנת תשע"ט במיזם של מפעל הפיס ובהיקף של  ₪ 10,000לסטודנט תמורת
 100שעות התנדבות בקהילה.
מלגות סטודנטים לשנת תשע"ט –בשיתוף אוניברסיטת אריאל עד ₪ 3,500) ₪ 5000
מ.א .בקעת הירדן ₪ 1,500 ,אוניברסיטת אריאל( ,יתרת  ₪ 5,000ע"י מפעל הפיס.
המלגות יינתנו בשיתוף אוניברסיטת אריאל ועפ"י קריטריונים של מפעל הפיס.
התקציב לסטודנט יועבר באמצעות המועצה לאוניברסיטת אריאל ומשם לסטודנט.
הצבעה :אושר פה אחד.
 .3אישור נוהל חטיבה להתיישבות לשנת 2018
במליאה מס'  6מיום  31.10.17אישרה המליאה נוהל  3קולות קוראים של החטיבה
להתיישבות לשנת  2017באמצעות משרד החקלאות ,העוסקים בנושאי חברה
וקליטה ,פיתוח ההתיישבות בבקעת הירדן וטיפול נקודתי בישובים.
טיפול נקודתי ביישובים – לשנת  2017אושר טיפול נקודתי יפית ליישוב יפית
לתוכנית של  3שנים ,אנו נדרשים לאשר טיפול נקודתי יפית לשנת 2018
החלטה :לאשר המשך טיפול נקודתי יפית עפ"י נוהל קול קורא חטיבה להתיישבות
לשנת .2018
הצבעה  :אושר פה אחד.
הערה :בעיה בקולות קוראים – קולות קוראים הוסדרו בחוק ובהחלטות ממשלה
והביצוע נמסר למשרד החקלאות באמצעות החטיבה להתיישבות.
חברה וקליטה  2017אושרו קולות קוראים לישובים בתשלום קוזזו  2יישובים בגין
חוב .מ.א בקעת הירדן שוקלת לגשת לתביעה מול החטיבה מכיוון שקולות קוראים
הוגשו לוועד המקומי והקיזוז נעשה ע"ח חוב של האגודה החקלאית.

.4

פתיחה ועדכון תב"רים

פתיחת תב"רים
 .1תב"ר  – 1316שדרוג מוקד מצלמות בצמתים בסך ₪ 249,840
התחייבות משרד הביטחון בסך ₪ 249,840
החלטה  :לאשר פתיחת תב"ר שדרוג מוקד מצלמות בצמתים
בסך .₪ 249,840
הצבעה :אושר פה אחד.
 .2תב"ר  – 1317תכנון עקרוני למוקד תיירות חקלאית בסמוך למו"פ בקעת
הירדן בסך של .₪ 100,000
התחייבות החברה הממשלתית לתיירות בסך .₪ 70,000
בסך ₪ 30,000
התחייבות קרן לעבודות פיתוח
סך ההתחייבות

₪ 100,000

החלטה :לאשר תב"ר תכנון עקרוני למוקד תיירות חקלאית בסמוך למו"פ
בקעת הירדן בסך .₪ 100,000
הצבעה :אושר פה אחד.
 .3תב"ר  – 1318תכנון מפורט וביצוע למוקד תיירות חקלאית בסמוך למו"פ
בקעת הירדן בסך .₪ 1,900,000
התחייבות החברה הממשלתית לתיירות בסך ₪ 1,330,000
בסך  570,000ש"ח
התחייבות הקרן לעבודות פיתוח
סך ההתחייבות

₪ 1,900,000

החלטה :לאשר תב"ר תכנון מפורט וביצוע למוקד תיירות חקלאית
בסמוך למו"פ בקעת הירדן בסך .₪ 1,900,000
הצבעה :אושר פה אחד
עדכון תב"רים
 .1הגדלת תב"ר  – 1301מיכל מים  1קוב נייח בסך .₪ 3,500
בקשה להגדלת מיכל ל 2 -קוב בסך של  , ₪ 5,700בהשלמה של הקרן
לעבודות פיתוח בסך .₪ 2,200
החלטה :להגדיל תב"ר מיכל מים נייח ל 2-קוב בסך של .₪ 5,700
הצבעה :אושר פה אחד.

 .5החלטת ממשלה  -עדכון
המועצה מקדמת החלטת ממשלה לפיתוח בקעת הירדן ממספר משרדי ממשלה.
משרד השיכון  100,000 :מליון  , ₪לפיתוח מגרשים בבקעת הירדן
יאפשר קפיצת מדרגה בפיתוח מגרשים בבקעת הירדן.
כמו כן אוגם תקציב נוסף לתשתיות בישובים  ,העתקת גדרות ,מוסדות ציבור
ופרסום.
משרד איכות הסביבה
 6מליון  ₪בחלוקה הבאה
 5מתקני אשפה חקלאית
מחזור אשפה ביתית.
מעצרות  +תאורה ,משאית אשפה.
שיתוף פעולה אזורי –  1מליון .₪
משרד אזרחים וותיקים –  3מיליון .₪
שר המדע –  3מליון .₪
משרד הכלכלה –  35מליון ש"ח
בקשות נוספות
משרד החינוך – בקשה ליוח"א )יום חינוך ארוך( הקפיאו יוחא בחוק ההסדרים
ל –  5שנים.
משרד החקלאות – הוגשה בקשה ל –  45מליון  , ₪עדין לא נעננו.
קק"ל – מבקשים  80מליון ) ₪שיקום תשתיות ופרוייקטים אזוריים( עדין לא נסגר.
בפגישה עם ראש הסגל של ראש הממשלה יואב הורוביץ  -המועצה ביקשה תקציב
של  24מליון  , ₪כ  8 -מליון  ₪כל שנה ל –  3שנים עבור ביצוע פרויקטים.

________________
דויד אלחייני
ראש המועצה

_________________
אורית ארציאלי
מזכיר/גזבר המועצה

