
 7.9.2022מתאריך  6ישיבת מליאה מס' 
 

 משתתפים: דויד אלחייני, תמסית סלומון, ארית אנסבכר לנזמן, בני צדוק, שלומי בן חמו, 
 ניר דרור, יוני מייבסקי, ינון רוזנבלום, ברק וייס, אליקו מנדלבאום, 

 בן פינץ.
 אליהו עטיה    :משקיף

 מוטי אבנר מנהל אגף יישובים, קלאודיה פואנטס מנהלת חשבונות ראשית, מוזמנים:
 צמיחה דמוגרפית –שרון דיירי 

 בזום -יועמ"ש המועצה: דורית ירחי 
 מזכירת הישיבה: אורית ארציאלי.
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 2023תמיכות מועצה לשנת 

 ום הספורט.תבחינים למתן תמיכות למוסדות ציבור נקבעו ע"י המועצה, ולמועצה תמיכה בתח

לפי הקריטריונים לתמיכות שקבעה  2023לאשר  תבחיני תמיכות המועצה לשנת  : החלטה

 המועצה ורצ"ב .

 אושר פה אחד.: הצבעה

 

 מלגות סטודנטים

יכללו את מלגת פיס אריאל ומלגה נוספת של המועצה לסטודנט  2023מלגות סטודנטים לשנת 
 הלומד באוניברסיטאות אחרות. 

)מלגת הפיס ₪ ,  3,500שעות בקהילה  40ותמורת ₪  1,000שעות בקהילה  13העיקרון: תמורת 
כך ₪(,  85,000והיתרה מלגות לסטודנטים מועצה בסך ₪  65,000-סטודנטים כ 20 -מחושבת לכ

לפי מספר התלמידים  2023יתוקצב בהתאם בשנת תקציב ₪.  150,000שסך התקציב יעמוד על 
 ג.שירשמו לשנת תשפ"

לפי הקריטריונים בקול קורא שקבעה  2023לאשר תמיכות מלגות סטודנטים לשנת  החלטה:

 המועצה. 

 אושר פה אחד.הצבעה: 
 

 
  צמיחה דמוגרפית בבקעת הירדן

 
 מציגה שרון דיירי מנהלת צמיחה דמוגרפית.

ים נכון נפש בשנה . מספר התושב 5%בשנים האחרונות בקעת הירדן צומחת בקצב מואץ, מעל 
 . 6,876עומד על  2022ליוני 

 בשנים האחרונות רוב יישובי בקעת הירדן סימנו לעצמם כיעד מרכזי קליטת משפחות חדשות.  
בעבודה שנערכה לחזון המועצה ותכנית החומש  זוהו הצרכים שיש ליישובים ונבנתה תשתית 

טת משפחות צעירות, שיווקית רחבה כלל מועצתית , לקדם את הקליטה ולעבור ממצב של קלי
 לקליטת משפחות איכותיות בהתאמה למרקם החברתי בכל יישוב.

לשלב את קליטת הפנים )איקלום(, כחלק בלתי נפרד מתהליך   2023 -2022יעדי המחלקה לשנים 
 הקליטה הכללי.



במליאה  הציגה שרון דיירי תמונה עדכנית לקליטה ביישובי הבקעה לרבות נתונים מספריים וצפי 
 גרפי לשנתיים הבאות.דמו

 הוצג אתר הקליטה במועצה, האתר עובד כחודש ימים.
המליאה ברכה את שרון על תכנית העבודה וההשקעה שנעשית בחשיבה לתהליכי הקליטה 

 מיטבית ביישובי הבקעה.
 
 

  2022לשנת  -2דו"ח רבעון 

 מנה"ח ראשית –מציגה קלאודיה פואנטס 
ומבטא את סך התקציב   2022הרבעוני חצי שנתי משקף את המתרחש בשנת תקציב הדו"ח 

מאושר ע"י משרד הפנים עקב איחור  2021)עדין אין דו"ח כספי ₪. מיליון  87,743השנתי בסך  
 במינוי מבקרים ברשויות המקומיות(.

 ₪  7,000מסתיים בעודף של  2המועצה עמדה ביעדים שהציבה לעצמה, רבעון מס'  
 ש"ח 7,000בעודף של  2022לשנת  2לאשר דו"ח רבעון  החלטה: 
 אושר פה אחד.הצבעה : 

 

  2022עדכון מסגרת תקציב שנת 

 מציגה קלאודיה פואנטס מנה"ח ראשית
פיתוח מואץ  -נפש בשנה. המשמעות  5%מועצה אזורית בקעת הירדן בקצב צמיחה דמוגרפית מעל 

פיתוח מבני ציבור, צמיחה בקהילה, גידול בתלמידי חינוך בנושאים הבאים: תשתיות ביישובים, 
 ומוסדות חינוך, ועוד. 

, במשך השנה עם הפיתוח המואץ 2021נערך מנתונים שהיו רלוונטיים לסוף שנת  2022תקציב 
 . )רצ"ב טבלה(.2022ברחבי המועצה אנו מביאים לאישור המליאה עדכון תקציב 

 .2022כנסות והוצאות המיועד עד לסוף שנת עדכון מסגרת תקציב נעשה עפ"י צפי ה

 ₪. 100,698,000בסך  2022הוצגה למליאה מסגרת עדכון התקציב לשנת 

 ש"ח 100,698,000בסך  2022: לאשר עדכון מסגרת תקציב המועצה לשנת החלטה

 אושר פה אחד. הצבעה:

 

 פתיחה / עדכון תב"רים

 .₪ 91,984בסך  2021מימון פרויקט תחבורתי לשנת  – 1523תב"ר  .1
 ₪  82,785השתתפות משרד התחבורה בסך 

 ₪ 9,199קרן לעבודות פיתוח בסך 
 ₪ 91,984בסך  2021לאשר מימון פרויקט תחבורתי לשנת  :החלטה

 אושר פה אחד.הצבעה: 
 
 
 
 

   
 


