
 
 

 7.2.2023 מתאריך  -  1מליאה מס' 

 

סולומון, בני צדוק, ניר דרור, טליה גולדמן, ינון    אלחייני, תמסית דויד  - חברי המליאהמשתתפים: 
 רוזנבלום, ברק וייס, שמוליק בן שאול, משה נא אור, עמיחי רובין, בן פינץ. 

 אורית ארציאלי.  - מזכירת הישיבה
 ציון שטרית. -מבקר המועצה

 מוטי אבנר. - מנהל אגף יישובים
 לישיבה.   הצטרפהן לא  מצאת בחופשה בחו"ל ועל כ יועמ"ש המועצה נ ו"ד דורית ירחי ע

 תוספת נושא: 
 ישור מינוי מ/מ מהנדס א .1
 למליאה הבאה, עקב השתתפות חוי בכנס.   תינדח הצגת פעילות המרכז הקהילתי  .2
 בן פינץ מבקש לסיים תפקידו בוועדת איכות הסביבה.  .3

 אושר פה אחד. הצבעה: 

 -   31.12.22-עדכון מס' תושבים ל
  נפש. 7,072עומד על   2022התושבים בבקעת הירדן לסוף שנת עפ"י רישומי משרד הפנים מספר 

נפש לשנה כאשר הממוצע הארצי עומד על   5%בשנים האחרונות גידול דמוגרפי במועצה עומד מעל 
 בשנה. 2%

 .2022  שנת ועד סוף  2005הוצג למליאה גרף גידול צמיחה דמוגרפית משנת 
 

 ות המקומיותהנחיות המנהל לשלטון מקומי לתקופת בחירות ברשוי
 ברשויות המקומיות.  תמוניציפליו יתקיימו בחירות   31.10.23ביום ט"ז חשון תשפ"ד  

השלטון המקומי הוציא חוזר מנכ"ל מיוחד להבהרת סוגיות שונות בגיבוש תקציב הרשות, ניהול  
 . 2023מערך משאבי אנוש , וסוגיות בתאגידים העירוניים במהלך התקופה של ינואר עד אוקטובר 

הגופים הנלווים להם כולל תאגידים עירוניים, ועדים    החוזר חל על כלל הרשויות המקומיות ועל 
 מקומיים, איגודי ערים וכו'. 

   – שנת בחירותהגדרת 

 בינואר ועד סוף יוני  1-מה  –התקופה הראשונה 
 חודשים לפני יום הבחירות וסיומה עם כינון מועצה חדשה. 6מתחילה  –התקופה השניה 

 
 הנחיות: 

ריסון בהוצאות ובחינת השימוש והייעוד המבוקש לנוכח התנהלות  – בהיבט התקציבי  .1
בשנים קודמות ובשים לב להנחיות היועץ המשפטי. תפקיד הגזבר לפקח על שמירת  

 מסגרת התקציב. 
ליולי    1צה בדבר עדכון ארנונה מתבצע באופן שוטף עד החלטת המוע  –אישור צו ארנונה  .2

לגבי שנת הכספים הבאה. בשנת בחירות יעשה האישור רק עם כינונה של מועצה חדשה 
החודשים הראשונים להקמתה. כנ"ל לגבי אישור ארנונה של וועדים מקומיים   3-ב

 בישובים. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ולכן  ,  2023מועד הבחירות לרשות הינו באוקטובר  – 2024אישור הצעת תקציב לשנת  .3
  6באחריות המועצה הנבחרת עד תום יהיה   2024תקציב המועצה לשנת  אישורמועד 

 בכנסת.  2024חודשים מיום קבלת חוק התקציב לשנת  
נטילת אשראי לצורך פרויקטים חדשים ועתירי מימון ביחס   –בקשות לנטילת אשראי  .4

 . לתקציב הרשות , נכון שיידחו לתקופה שלאחר הבחירות
בה ניתן   –איוש משרות יהיו בהתאם להנחיות של תקופה ראשונה לבחירות  –כ"א ושכר  .5

 מלבד משרה מונציפלית חדשה בכירה.סוגי המשרות בהתאם לנהלים שבשגרה. לאייש ל
מניעה להמשיך לאייש משרות קיימות שאינן בכירות. אך  ןאי  –השניה לבחירות בתקופה  

 חדשות או כל משרה בכירה שאינה סטטוטורית.  תמוניציפליולא ניתן לאייש משרות 
לא תאושר תוספת שכר, דרגות אישיות , או כל תשלומים שאינם חלק מהשכר הרגיל  

 )כוננות, אחזקת רכב, שעות נוספות וכו'(. 
 
 

 2023אישור תקציב ועדים מקומיים והאצלת סמכויות לשנת  
 

 ₪  1,003,000  בסך   ארגמן     2023הוגש תקציב ועדים מקומיים לשנת 
 ₪   504,577 בסך     יט"בי     2023הוגש תקציב ועדים מקומיים לשנת 
 ₪   1,883,000מבואות יריחו בסך      2023הוגש תקציב ועדים מקומיים לשנת 
 ₪   938,200חמרה בסך      2023הוגש תקציב ועדים מקומיים לשנת 
 ₪   618,000משכיות בסך      2023הוגש תקציב ועדים מקומיים לשנת 

   2023לשנת   , משכיות, חמרה, מבואות יריחויט"בי,  ארגמןלאשר תקציב ועד מקומי   החלטה: 
 אושר פה אחד. הצבעה: 

 
 

 האצלת סמכויות 
)א( לתקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון(   112בהתאם לסמכות המועצה מכוח סעיף 

 בתחומים הבאים: 2023הוחלט להאציל סמכויות לוועדים המקומיים לשנת   1979תשל"ט 
 . טיפול בגינון ובינוי בתחום היישוב. 1
 , מגרשי        . תחזוקת מוסדות ציבור )בתי כנסת, מועדון, מגרשי ספורט2

 משחקים, מרפאה, בריכה, שילוט( הקיימים בתחום היישוב.     
 . תחזוקה שוטפת של תאורת הרחוב ומדרכות. 3
 . ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחומי היישוב. 4
 . קיום פעילות תרבות קהילה ודת בתחום היישוב.5
 . טיפול במערכת המים בתחום היישוב. 6
 .שמירה ביישוב. 7
 יפול במערך הניקוז ביישוב.. ט8

)א( לתקנון המועצות האזוריות )יהודה   112: בהתאם לסמכות המועצה מכוח סעיף   החלטה
, חמרה , יט"ב, מבואות יריחו, ארגמןמוחלט להאציל לוועד המקומי  1979ושומרון( תשל"ט 

 . 2023שבתחום  המועצה את הסמכויות הנ"ל לשנת משכיות 
 אושר פה אחד. : הצבעה

 
 

 אישור מינוי מ/מ מהנדס 
למהנדס המועצה נבחר רון דהן, בבדיקת המינוי מול משרד הפנים הסתבר כי עקב ענין טכני  

 למהנדס אין תעודת רישוי תקפה, הרישוי יכנס לתוקף בעוד מספר חודשים.  
של  אדלשטיין )מהנדסת המועצה לשעבר( כמהנדסת המועצה במינוי זמני  מבקשים למנות את זיבי

 .חודשים 3
  3לתקופה של  לאשר את מינוי זיבי אדלשטיין מ/מ זמני למשרת מהנדס המועצההחלטה: 
 חודשים. 
 אושר פה אחד.  הצבעה:

 
 
 
 
 
 



 
 מרכז קהילתי בקעת הירדןבמינוי נציג הרשות לכהן כדירקטור 

למרכז הקהילתי בקעת הירדן ובחברה לפיתוח  המועצה יצאה בקול קורא בבקשה  למינוי נציג 
 אתר הטבילה. 

  023625023ליעוז רון ת.ז. לתפקיד ניגש  – למרכז קהילתי בקעת הירדןמינוי נציג ציבור לחברה 
 חמרה. תושב 

קרוב משפחה מקרבה   –ינים יבבדיקה מול מנהלת המתנ"ס, הסתבר כי למועמד ניגוד ענ עדכון: 
 ראשונה עובד במתנ"ס, הוסבר למועמד והוא החליט להסיר מועמדות. 

 יצא קול קורא נוסף לנציג הרשות לדירקטור במרכז הקהילתי בקעת הירדן.
 

 - בן פינץ -סיום תפקיד בוועדת איכות הסביבה
  ובקש לסיים את תפקידו בוועדת איכות הסביבה. ועדת איכות הסביבה הינה ועדה פעילה ואנ מ

 מצטערים כי בן רוצה לסיים את תפקידו. 
 את ההתפטרות. תלא מקבל המליאה עדיין  .  לשיח בנושאאת בן וברק  זמן ש המועצה יאר
 

 פתיחה / עדכון תב"רים
 

 ₪  475,000הקמת גן שעשועים במכורה בסך    – 1536תב"ר  .1
 ₪   475,000קרן לעבודות פיתוח בסך  

 ₪ 475,000לאשר הקמת גן שעשועים במכורה בסך   החלטה:
 אושר פה אחד.  הצבעה:

 ₪ 410,000מבנים יבילים להשלמת מוסד חינוכי ישיבה תיכונית בסך – 1537תב"ר  .2
 ₪  000104,קרן לעבודות פיתוח בסך  

 ₪ 410,000מבנים יבילים להשלמת מוסד חינוכי ישיבה תיכונית בסך לאשר  החלטה:
 אושר פה אחד.  הצבעה:

 ₪.  150,000חידוש מבנים גן גפן, גלגל בסך   – 1538תב"ר  .3
 ₪  127,500החינוך בסך התחייבות משרד  

 ₪  22,500קרן לעבודות פיתוח בסך  
 ₪.  150,000לאשר חידוש מבנים גן גפן, גלגל בסך  החלטה :
 אושר פה אחד. הצבעה: 

 ₪  50,000בסך   2022רכש ערכת תאורה   – 1539תב"ר  .4
 ₪. 50,000התחייבות משרד הפנים בסך 

 ₪  50,000בסך  2022לאשר רכש ערכת תאורה  החלטה:
 אושר פה אחד.  הצבעה:

 ₪.  150,000חידוש מבנים גן זית, שדמות מחולה בסך   – 1540תב"ר  .5
 ₪  127,500התחייבות משרד החינוך בסך 

 ₪  22,500קרן לעבודות פיתוח בסך  
 ₪.  150,000לאשר חידוש מבנים גן זית, שדמות מחולה בסך  החלטה :
 אושר פה אחד.  הצבעה:

 ₪.  208,249שדרוג מערכות שו"ב בחמרה בסך   -1541תב"ר  .6
 ₪  200,000התחייבות משרד הביטחון בסך 

 ₪  8,249קרן לעבודות פיתוח בסך  
 ₪. 208,249לאשר שדרוג מערכות שו"ב בחמרה בסך  החלטה: 
 אושר פה אחד.  הצבעה:

 ₪  250,000יט"ב בסך י תשתיות ב -  4215תב"ר  .7
 ₪   250,000קרן לעבודות פיתוח בסך  

 ₪  250,000לאשר עבודת תשתיות ביט"ב בסך   החלטה:
 אושר פה אחד.  הצבעה:

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 עדכון תב"רים
 1,135,000הקמת מועדון נוער שדמות מחולה בסך   – 1383תב"ר  .1

  ₪1,635,000 , כך שסך התב"ר יעמוד על   500,000בהשתתפות בעלים בסך   הגדלת התב"ר
.₪ 

 ₪  1,635,000לאשר תב"ר הקמת מועדון נוער שדמות מחולה בסך  החלטה:
 אושר פה אחד.  הצבעה:

 ₪. 30,000מימון נגישות אקוסטית חושית גן גיתית בסך   – 1521תב"ר  .2
 ₪56,000 , כך שסך התב"ר יעמוד על  26,000מקרן לעבודות פיתוח בסך  הגדלת התב"ר

.₪ 
 ₪.  56,000לאשר תב"ר מימון נגישות אקוסטית חושית גן גיתית בסך   החלטה:
 אושר פה אחד.  הצבעה:

 ₪.  30,000מימון נגישות אקוסטית גן חמדת בסך   -  1522תב"ר  .3
 ₪. ₪33,000 , כך שסך התב"ר יעמוד על  3,000מקרן לעבודות פיתוח בסך  הגדלת התב"ר

 ₪. 33,000לאשר תב"ר מימון נגישות אקוסטית גן חמדת בסך  החלטה:
 אושר פה אחד.  הצבעה:

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
 
 

 


