
 20.10.22מתאריך   7ישיבת מליאה מס  

 
 

, ינון רוזנבלום, ברק וייס,  ייני, בני צדוק, טליה גולדמן, יוני מייבסקידויד אלח :משתתפים
 שמוליק בן שאול, אליקו מנדלבאום, משה נא אור ובן פינץ. 

 מבקר המועצה  –ציון שטרית  מוזמנים:
 בזום  -: דורית ירחי יועמ"ש המועצה
 : אורית ארציאלי. מזכירת הישיבה

 
 

 :נושאים לדיון

 סיור בפרויקטים במתחם המועצה.  .1
 הצגת מחלקת קרקעות  .2
 פתיחה/עדכון תב"רים  .3

 

 הודעה:

למען תפקיד מהנדס במועצה אזורית   התפקידנדס המועצה הודיע על עזיבת מה הלל רובינשטיין 
            בפיקוח משרד הפנים.תפקיד סטטוטורי  גליל תחתון, המועצה תצא למכרז מהנדס לעובד חדש.

 בהצלחה. 

 

 קרקעות   הצגת מח' סיור

חלקת סיור קרקעות הוקמה כחלק מפרויקט של משרד ההתיישבות במשרד ראש הממשלה  מ
לתמיכה בהקמה ותפעול של מחלקת סיור קרקעות במועצות המצויות באזור הפעילות של יהודה  

ושומרון, במטרה למנוע עבירות של תכנון ובניה והשתלטות על קרקעות המדינה . התמיכה  
  7במליאה מס'  ₪1468 ואושרה בתב"ר  3,435,000ומדת בגובה למועצה אזורית בקעת הירדן ע

 31.12.2022, תוקף ההתחייבות עד 24.1.21מיום 

  4תחת מחלקת בטחון במועצה. המחלקה מונה   2022קרקעות הוקמה בינואר  סיור מחלקת
 .  ומרכז(  דרום, רכזי שטח ) צפון לושהעובדים : מנהל, רכז מודיעין ודוברות וש

עים למוקד הבקעה ומשם מנוהל האירוע בסיוע הרכזים והכוחות השונים. הדיווחים מגי
העלתה את כמות    נוכחות הסיירים בשטח - מהקמתה של המחלקה ניתן לראות שינוי משמעותי 

הדיווחים והפניות למנהל האזרחי העוסק באכיפה יחד עם צה"ל. ונוצר שיתוף הפעולה הדדי בין  
 צה"ל, המנהל האזרחי, רט"ג , מג"ב והמועצה האזורית. 

 
 קרקעות. ע"י בצלאל ויברמן מנהל מח' סיור הצגת הנושא

 הוצגה תוכנית פיאד של הרשות הפלשטינית.  2009בשנת 
 - ו A,B וכנית מתווה לבניית המדינה הפלשטינית ביצירת רצף התיישבות בין שטחיבמסמכי הת 

C. 
מחלקת סיור קרקעות הגדירה יעדים לטיפול מול התפשטות ההתיישבות הפלשטינית לתוכנית  

 פיאד. 
נושא בשטחי  המחלקת סיור קרקעות פועלת בשטח מול ההתיישבות הבלתי חוקית ומפקחת על 

C. 
 

 

 

 

 



 סיור בפרויקטים במתחם המועצה 

ל כח  כפיסמוך למוקד, יש התחייבות של המשטרה להקמת תחנה שתהיה מ -קמת תחנת משטרה ה
 למוקד. מרכז הפעלה בצמוד  2023בתוכנית לבנות בשנת  לביטחון התושבים.

משרד הביטחון השקיע בפרויקט לטובת מט"ש לצה"ל  שפכים.  מתקן טהור -מט"ש גוש משואה
 משואה, מועצה.   -וליישובים הסמוכים

  70 , עםכרגע יש מבנים זמניים ליד המועצההחלה ובניה בגבעת סלעית ה -ישיבה תיכונית זמנית 
 . תלמידים. ישיבה צומחת

 לפני סיום הקמת מגרש הכדורגל בצמוד למתנ"ס.  -מגרש כדורגל 

  לקהילת הבקעה. ביום שני יחלו העבודות, אחד הפרויקטים החשובים -בית משולב לגיל השלישי
 קומות.   2 -מ"ר ב  1800פרויקט גדול 

 בתי הספר לנוחיות מורים והורים. 2הרחבת החניה בין  -מגרש חניה בי"ס תמר וגפנים

 מפעלים:  2ממוקמים   -אזור תעשיה

 מפעל סלטים.  -1
 מרכז לוגיסטי.  -2

 

 פתיחת תב"רים 

 ₪  120,000השתתפות בבנות שרות מוקד בטחוני לשנת תשפ"ג בסך    – 1524ב"ר ת .1
 ₪  120,000התחייבות משרד הביטחון בסך 

 ₪ 120,000לאשר השתתפות בבנות שרות מוקד בטחוני לשנת תשפ"ג בסך  החלטה:
   אושר פה אחדהצבעה: 

 ₪. 50,000ציוד לצח"י נערן ןתומר בסך  – 1525תב"ר  .2
 ₪   50,000השתתפות משרד הביטחון בסך 

 ₪.  50,000לאשר ציוד לצח"י נערן ןתומר בסך  החלטה:
 אושר פה אחד  הצבעה:

 ₪ 388,894מגרש ספורט משכיות בסך  שיקום  – 1526תב"ר  .3
 ₪  350,000השתתפות משרד המדע התרבות והספורט בסך 

 ₪  38,894קרן לעבודות פיתוח בסך  
 ₪  388,894לאשר שיקום מגרש ספורט משכיות בסך   החלטה:
 אושר פה אחד  הצבעה:

 

 

              


