
 
 

 
 

     
 28.12.2022מתאריך   9מליאה מס' ישיבת  

 
וייס, מימי    דויד אלחייני, בני צדוק, שמעון כרמיאל, שלומי בן חמו, רינת ארנרייך, יוני מייבסקי, ברק שתתפים:מ

 אדר, שמוליק בן שאול, אליקו מנדלבאום ובן פינץ. 
 מנה"ח ראשית.   -אנטס פו: קלאודיה מוזמנת

 : אורית ארציאלי. מזכירת הישיבה
 יועמ"ש המועצה.  -: עו"ד דורית ירחיבזום

 
 נושאים לדיון:

 . 2023תקציב מועצה לשנת  ישור א
 אישור מינוי מהנדס מועצה. 
 . 2023ים והאצלת סמכויות לשנת אישור תקציב ועדים מקומי

 פתיחה/ עדכון תב"רים. 
 

 נציג ציבור לחברה לפיתוח אתר הטבילה, נציג חבר לוועדת ערר. אישור מינויים  תוספת נושא:
 הצבעה: אושר פה אחד 

 
 מינוי תפקיד מהנדס המועצה 

ש כמהנדס מ.א. גליל  הלל רובינשטיין סיים תפקידו כמהנדס המועצה, אנחנו מאחלים לו בהצלחה בתפקיד החד
 תחתון. 

מועמדים שענו לתנאי הסף, נבחר לתפקיד רון   3נערכה ועדת בחינה למהנדס מועצה, בוועדה היו   6.11.22ביום 
 דהן. 

 אנו מאחלים בהצלחה למהנדס המועצה החדש רון דהן. 
- 85%בגובה שכר  בהתאם לדירוג משרד הפנים  1.1.2023מהנדס המועצה רון דהן יתחיל עבודתו ביום    החלטה:

 מותנה באישור משרד הפנים.  2משכר בכירים דרגה  85%משכר בכירים ברשות, שכר התחלתי יעמוד על   5%9
 פה אחד אושר  הצבעה:

 
 מינוי נציג הרשות לכהן כדירקטור בחברה לפיתוח אתר הטבילה ומרכז קהילתי בקעת הירדן

החברות   2-ה לא לאשר את מר שגב פינץ כדירקטור ב הודיע הוועדה במשרד הפנים  על החלטת  21.9.2022ביום 
 כיון שמדובר במועמד בעל זיקה אישית חזקה ומתמשכת. 

 המועצה יצאה בקול קורא בבקשה  למינוי נציג חדש לחברות.
 לתפקיד ניגש קובי ברגר תושב בקעות. –מינוי נציג ציבור לחברה לפיתוח אתר הטבילה 

כנציג הרשות לדירקטור בחברה לפיתוח אתר הטבילה, מותנה באישור   לקבל אישור מינוי קובי ברגר  החלטה:
 משרד הפנים.

 פה אחד אושר  הצבעה:
 

 מינוי נציג חבר לוועדת ערר לעניני ארנונה 
הודיע ברוך טסלר כי לאחר שנים רבות בהן הוא משמש כחבר ועדת ערר הוא מבקש לסיים את   28.11.2022ביום 

 דה לברוק טסלר על שנים רבות בהן ליווה את ועדות הערר לארנונה במועצה. המליאה מו תפקידו .
 המועצה יצאה בפרסום קול קורא לחבר וועדת ערר לעניני ארנונה במקום ברוך טסלר.

 לתפקיד ניגש אביעד שחר תושב מחולה.   - בחירת נציג חבר לוועדת ערר לעניני ארנונה
  –וועדת ערר לעניני ארנונה. חברי הוועדה הם: עו"ד יונתן שוב  לקבל אישור מינוי אביעד שחר כחבר החלטה:

 חבר.   –חבר, אביעד שחר  -יו"ר, יוסי קירשברג 
 אושר פה אחד  הצבעה:

 
 2023תקציב מועצה לשנת 

 . מנה"ח ראשית  -מוצג ע"י קלאודיה פואנטס
לל עולמיים ומהבחירות בארץ ובעולם מתרחשות התפתחויות כלכליות הנובעות מהשינויים הכ 2023לקראת שנת  

לכנסת. השינויים הכלכליים בשיעור הריבית, האינפלציה, הסכמי שכר והתייקרויות שונות )בעיקר בענף הבניה(,  
 משליכים באופן ישיר על תקציב הרשויות המקומיות. 



  מאי, המלצת משרד הפנים הינה לניהול תקציב מועצה שמרני המאפשרעד  ללא תקציב מדינה שיאושר כנראה 
 גמישות בדגשים הבאים:

 2022ממענק שנת  90%בגובה  –מענק איזון  •

התאם לשיעור עמידת הרשות ביעד הגביה משנה קודמת, היתרה    83%יעד הגביה בשיעור   –ארנונה  •
 תרשם בשיעור מענק מותנה .

,  : שכר מינימום5%-, עדכוני שכר בהסכמים שונים בשיעור כ3.5%עדכון שכר שוטף עליה של –שכר •
 סייעות, פסיכולוגים, וכו'. 

נערכה בדיקה של המצב הקיים לעומת ההנחיות החדשות של תוכנית גפ"ן, על   -תכנית גפן משרד החינוך   •
מנת להעריך את היקף ההוצאות של הרשות לחינוך ומה הצורך לתוספת ממקורות עצמיים. החישוב  

 נערך עפ"י התייחסות למוסדות החינוך השונים. 

 הוספת סעיף הוצאות בגין בחירות לרשות.  –שויות בחירות לר •

השנים האחרונות המועצה שמרה על צמיחה כלכלית מתונה לצד צמיחה דמוגרפית מואצת וכל    5-ניתן לציין כי ב
 מערכות בחירות במדינה.  5-זאת יחד עם התמודדות במגיפת הקורונה ו

 . נערך דיון בסעיפי התקציב השונים. קלאודיה פואנטס מנה"ח ראשית ערכה הסבר על סעיפי התקציב
 מיליון ₪.  99,831העומד על סך של  2023לשנת  לאשר תקציב מועצה החלטה: 
 פה אחד אושר הצבעה: 

 
 2023אישור תקציב וועדים מקומיים והאצלת סמכויות לשנת  

 ₪  630,000נערן      2023הוגש תקציב ועדים מקומיים לשנת 
 ש"ח  387,985רותם      2023הוגש תקציב ועדים מקומיים לשנת 
 ₪  367,500רועי       2023הוגש תקציב ועדים מקומיים לשנת 
 ₪   672,294מכורה       2023הוגש תקציב ועדים מקומיים לשנת 
 ₪  549,000גלגל        2023הוגש תקציב ועדים מקומיים לשנת 
 ₪  1,218,632תומר       2023הוגש תקציב ועדים מקומיים לשנת 

 ₪   2,836,000מחולה      2023ב ועדים מקומיים לשנת הוגש תקצי
 

   2023לשנת  , מחולהלאשר תקציב ועד מקומי  נערן, רותם, רועי, מכורה, גלגל, תומר החלטה:
 אושר פה אחד  הצבעה:

 
 האצלת סמכויות 

הוחלט   1979ט  )א( לתקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( תשל" 112בהתאם לסמכות המועצה מכוח סעיף 
 בתחומים הבאים:  2023להאציל סמכויות לוועדים המקומיים לשנת  

 . טיפול בגינון ובינוי בתחום היישוב. 1
 . תחזוקת מוסדות ציבור )בתי כנסת, מועדון, מגרשי ספורט, מגרשי        2

 משחקים, מרפאה, בריכה, שילוט( הקיימים בתחום היישוב.     
 רחוב ומדרכות. . תחזוקה שוטפת של תאורת ה3
 . ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחומי היישוב. 4
 . קיום פעילות תרבות קהילה ודת בתחום היישוב.5
 . טיפול במערכת המים בתחום היישוב. 6
 .שמירה ביישוב. 7
 . טיפול במערך הניקוז ביישוב.8

)יהודה ושומרון( תשל"ט   )א( לתקנון המועצות האזוריות 112בהתאם לסמכות המועצה מכוח סעיף   החלטה :
שבתחום  המועצה את   , מחולהמוחלט להאציל לוועד המקומי נערן, רותם, רועי, מכורה, גלגל, תומר 1979

 .2023הסמכויות הנ"ל לשנת  
 אושר פה אחד הצבעה: 

 
 פתיחת תב"רים  

 ₪  959,000יח"ד בקעות בסך   19-תשתיות ל  – 1529תב"ר  .1
 ₪   959,000כון  השתתפות משרד השי             
 ₪  959,000יח"ד בקעות בסך    19-לאשר תשתיות ל  החלטה:             
 אושר פה אחד הצבעה:             

 ₪ 1,145,898שיפוץ ושדרוג מסלול פצאל בסך   – 1530תב"ר  .2
 ₪  1,000,000השתתפות משרד המדע, התרבות והספורט בסך 

 ש"ח  145,898השתתפות קרן לעבודות פיתוח בסך 
 ₪ 1,145,898לאשר שיפוץ ושדרוג מסלול פצאל בסך  החלטה:
 נגד  1 ,בעד 10אושר ברוב קולות.  הצבעה:

 ₪  3,510,000הקמת מסלול מוטוקרוס בסך  – 1531תב"ר  .3
 2,983,500השתתפות משרד המדע, התרבות והספורט בסך 

 ₪  526,500השתתפות קרן לעבודות פיתוח בסך 
 ₪  3,510,000קרוס בסך לאשר הקמת מסלול מוטו  החלטה:
 נגד  1בעד,  10 ת.אושר ברוב קולו הצבעה:

 ש"ח  473,153שיקום דרך ותאורה במבואות יריחו בסך  - 1532תב"ר  .4



 ₪  470,000השתתפות משרד הביטחון בסך 
 ₪  3,153השתתפות קרן לעבודות פיתוח 

 ₪  473,153לאשר שיקום דרך ותאורה במבואות יריחו בסך  החלטה:
 שר פה אחד הצבעה: או

 ₪  240,236יישובים בסך    8-רכש ציוד צח"י ל – 1533תב"ר  .5
 ₪  200,000השתתפות משרד הביטחון בסך 

 ₪.  40,236הקרן לעבודות פיתוח בסך 
 ₪  240,236יישובים בסך  8-לאשר רכש ציוד צח"י ל  החלטה:
 אושר פה אחד  הצבעה:

 ₪  260,670רענון רכב ביטחון לרותם בסך   – 1534תב"ר  .6
₪, ירשם כהתחייבות קרן לעבודות פיתוח   145,000התחייבות משרד הביטחון )אישור עקרוני( בסך 

 מועצה עד לקבלת אישור התחייבות כספית משרד הביטחון. 
 ₪  115,670קרן לעבודות פיתוח בסך  

כון  ₪ מקרן לעבודות פיתוח. )יעשה עד 260,670לאשר תב"ר רענון רכב ביטחון לרותם בסך  החלטה:
 ₪, ויחזור לקרן לעבודות פיתוח(.  145,000לתב"ר עם קבלת התחייבות משרד הביטחון ע"ס 

 הצבעה: אושר פה אחד 
₪. השתתפות משרד התרבות והספורט בסך   41,860מערכת מצלמות למגרש כדורגל בסך   -1535תב"ר  .7

 ₪.  24,174. התחייבות קרן לעבודות פיתוח בסך 17,686
 ₪   41,860לאשר מערכת מצלמות למגרש כדורגל בסך   :החלטה              
 אושר פה אחדהצבעה:              

 
 עדכון תב"רים

 
 ₪  2,010,000יח"ד נערן בסך  20תשתיות  – 1336ב"ר ת .1

 ₪  2,515,000ש"ח, כך שסך התב"ר יעמוד על   505,000הגדלה משרד השיכון בסך  
 ₪  2,515,000 יח"ד נערן לסך 20לאשר הגדלת תשתיות  החלטה:

 הצבעה: אושר פה אחד 
 ₪  2,209,000( בסך  27- יח"ד מחולה )צמחו ל 20תשתיות  – 1047תב"ר  .2

 ₪  2,362,500שסך התב"ר יעמוד על  ך ₪ כ 153,500הגדלת משרד השיכון בסך 
 ₪  2,362,500( בסך 27-יח"ד מחולה )צמחו ל  20לאשר תשתיות  החלטה:

 הצבעה: אושר פה אחד 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                         
 
 


