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 נדון , סוכם והוחלט :

 :18.2.14אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מישיבה קודמת . 15ברוב של  

 דו"ח סיכום תקציב מול ביצוע – 2013תקציב  .2

, 2013סיכום תקציב  על נתוניראש המועצה יוסי ורדי וגזבר המועצה בועז יוסף נתנו סקירה מקיפה 

 תוך פירוט בכל סעיפי התקציב והגורמים שהביאו לתקציב מאוזן .

ראש המועצה שיבח את מנהלי האגפים והמחלקות ששמרו על מסגרות התקציב בכל הפעילויות 

 לשמור על תקציב מאוזן .נמשיך  2014 -גם ב ומסר כישבאחריותם 

 . 2013דו"ח סיכום תקציב וללא מתנגדים מאשרת המליאה את  15ברוב של 

  31.12.13תברים לסגירה ליום   .3

 . 31.12.2013ליום תברים סגירת את המליאה דו"ח  הציג בפניבועז  יוסף גזבר המועצה 

 .מצ"ב  –הדו"ח בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את  15ברוב של 

  תברים .4

 את רשימת התברים הנ"ל : יוסי ורדי ראש המועצה מבקש לאשר  

  

 בית יד לבנים   )הגדלת תב"ר( –תכנון ובניית מתנ"ס  :1866תב"ר מס' 

 ₪. 13,000,000 סכום קודם:

 ₪.  1,968,000 סכום הגדלה:

 ₪. 14,968,000 סה"כ :

 ₪. 400,000–משרד הפנים מקורות מימון: 

 ₪ 4,700,000 -  משרד השיכון 

 ₪. 7,135,000 -מפעל הפיס  

 ₪. 1,046,000 -מכירת רכוש קרן  -מועצה  

 ₪. 1,169,000  -קרן פיתוח  –מועצה  

 ₪. 344,000 -החטיבה להתיישבות  

 ₪. 174,000 -משרד הביטחון 

 



 

 

 )הגדלת תב"ר(. 2013פעולות לבטיחות בדרכים  :2064תב"ר מס' 

 ₪.  30,000 סכום קודם:

 ₪.  24,000 סכום הגדלה:

 ₪. 54,000 סה"כ :

 ₪.  48,000 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מימון:מקורות 

 ₪ .  6,000 -קרן פיתוח מועצה

 

 רכישת מבנה גן טיפולי מקיבוץ בית זרע :2095תב"ר מס' 

 ₪.  757,473 סכום:

 ₪. 757,473 -משרד החינוך מקורות מימון: 

 

 רשימת התברים .בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את  15ברוב של 

 אינפורמציה  .5

 חמת גדר –ועדה מקומית  .א

ועל השתלשלות הארועים בנושא היתר הבניה  ,נושא התב"ע לאתרבראש המועצה יוסי ורדי עידכן 

  .שנים 10  לפני ניתןבאתר ש

 מרפאה אזורית .ב

המועצה תעשה כל מה שנדרש בתיאום קופת חולים   ,ראש המועצה עידכן שהמרפאה במשבר גדול

השירות במרפאה האזורית , ראש המועצה מסר כי הוא רואה את מחויבות כללית כיצד לשפר את 

 כללית למבוטחים נושא שאין לוותר עליו הטיפול ימשך מול יורם סגל מנכ"ל המחוז .

 מלגות לימודים חינם במכללת עמק הירדן .ג

ראש המועצה יוסי ורדי עידכן שזו השנה השניה שיש הסכם עם מכללת כנרת שכל תושב של עמק 

 יקבל מלגת לימודים מלאה . ,רדן המעוניין ללמוד לתוארהי

 מיטב ד"ש .ד

ראש המועצה עידכן שבימים אלו נחתם הסכם בין קיבוץ מעגן למיטב ד"ש להשכרת חדר האוכל 

כל הפעולות  .עובדים באתר ספן ה 150 -נוספים ל 150לכדי  לצורך תוספת עובדים במטרה להגיע 

 . האגף לפיתוח כלכלימנהל  ישראלי  מאורי בסיוע של 



 

 

 הרכב מועצה דתית .ה

 המועצה ממתינה להחלטת הבג"צ . - בשלב זה אין עידכונים חדשים 

 –פתיחת מתחם מ.מ.ת.ק החדש  .ו

יפתח המתחם החדש של החברה הכלכלית  20.3.14 –ראש המועצה עידכן שביום חמישי הקרוב 

פרויקט שיזם  . מתחם יפה ומעניין שיכלול את מרכז המידע המחודש ומבנים נוספים ליד בית בנדל .

 אגף לפיתוח כלכלי .הוהוביל מאורי ישראלי מנהל 

 מעגנת עין גב  .ז

במעמד שר התחבורה . שר התיירות ומנהלי  10.4.14גב יתקיים בתאריך -טקס חנוכת מעגנת עין

 לטכס .נוספים מוזמנים וחברי מליאה  ,םיפדים השותהמשר

 פתיחת בית יד לבנים .ח

ותושבי עובדי המועצה  ,בהשתתפות מכובדים 29.4.14תאריך נקבע לטכס פתיחת בית יד לבנים 

 .עמק הירדן

 גב-פסטיבל עין .ט

הערב הראשון לאפריל.  16-17המועד פסח בתאריכים פסטיבל עין גב יערך בחול  ,למסורת עפ"י

 נשיא המדינה. במעמדיוקדש לשירי נעמי שמר 

 שרת התרבות והספורט. במעמדין ינשטיהערב השני יוקדש לשירי אריק אי

 ראש המועצה ציין שבנושא כרטיסי הזמנה לפסטיבל יפעל עפ"י החלטת המליאה .

 

 ראש המועצה נועל את הישיבה .

 ברכהב

 

 

 

 ראש המועצה –יוסי ורדי    רשם הפרוטוקול –דודו פרץ 
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