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 10.11.15פרוטוקול מליאת המועצה מספר 

 24.11.15 -יג בכסלו תשע"ו  –שהתקיימה בבית המועצה ביום שלישי 

 נוכחים :

אלמגור, מוטי  –זהבה פרל אלומות,  –, אהוד בן אפרים המועצהראש  –יוסי ורדי 

אשדות מאוחד, שרה  –אשדות איחוד, אלי ארזי  –אפיקים, אלמוג אביעוז  –קומרוב 

האון, אברהם  –דגניה ב', חוה ישי  –דגניה א', רם חכמון  –בית זרע, עודד גנני  –יסעור 

 –כנרת קבוץ, ראובן סמית  –כנרת מושבה, גור מלמד  –חוקוק, אוריה מאורי  –קופר 

פוריה נוה  –פוריה נוה עובד, שמעון סימוני  –עין גב, שמעון שושן  –גן, עוזי קרן מע

 תל קציר . –רביד, עדיאל חלמיש  –פוריה כפר עבודה, דני דותן  –עובד, יוסי עמר 

 חסרים :

פוריה  –מסדה, דני סחייק  –גינוסר, ניר מנצר  –אורן שפיצר אפיקים,  –אלון מרימסקי 

 שער הגולן . –עילית, יהודה כהן 

 מוזמנים :

 בועז יוסף , איריס שובל, ערן שגיא .

 סדר היום :

 . 20.10.15אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .א

 החלפת דירקטורים : –דירקטוריון החברה לפיתוח עמק הירדן  .ב

 במקום רותי ביסקר שהודיעה על פרישה . –עליזה ברקאי  נציגת ציבור : (1



 

 

 

מנהלת אגף קהילה במקום עפרה  –: איריס שובל  עובד/ת בכיר/ה במועצה (2

 פייקוב שהודיעה על פרישה .

פניית נציגי עמותת מוזיאון בית אורי ורמי באשדות יעקב מאוחד לתוספת  .ג

 תקציב .

 מצ"ב חומר . - 2015כום סיכום רבעון שלישי + תחזית סי – 2015תקציב  .ד

 . 2015תחזית סיכום שנת  – 2016אישור מסגרת תקציב  .ה

 מצ"ב חומר. –שנוי בתבנית עבודה  –ועדה חקלאית  .ו

 מצ"ב חומר . –אישור תברים  .ז

 אינפורמציה  . .ח

 נדון סוכם והוחלט :

 20.10.15אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 טוקול .בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרו 13

 החלפת דרקטורים –דירקטוריון החברה לפיתוח  .2

 נציגת ציבור : עליזה ברקאי במקום רותי ביסקר .

 עובד/ת בכיר/ה במועצה : איריס שובל מנהלת אגף קהילה במקום עפרה פייקוב .

בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את בחירת עליזה ברקאי ואיריס שובל  16

 לדירקטוריון בחברה לפיתוח .

 מנכ"ל המועצה יטפל באישור חברות בדירקטוריון ע"י משרד  -דודו פרץ

 הפנים.

 פניית נציגי עמותת מוזיאון בית אורי ורמי באשדות יעקב מאוחד לתוספת תקציב : .3

ראש המועצה מסר כי לאחר שתי פגישות שקיים עם נציגי המוזיאון ובהן שמע את 

התקציבית בה נתונה המועצה,  בקשתם בדבר תוספת תקציב מהמועצה לאור המציאות



 

 

 

ובנוסף על פניות רבות נוספות למועצה בדבר תמיכה בנושאים ובפעולות חשובות של 

 לא תוכל המועצה להענות לפניה . –תושבים ישובים ומוסדות הפועלים באזור 

 בהמשך פנו נציגי המוזיאון להופיע בפני מליאת המועצה .

 100,000ים דיון קצר בבקשתם לתוספת תקציב של התקי –לאחר דברי נציגי המוזיאון 

 ₪ . 40,000מעבר לתמיכה הנתנת כל שנה ע"ס ₪ 

 . 2016פניית המוזיאון תדון במסגרת הדיון על תקציב המועצה לשנת 

 סיכום רבעון שלישי – 2015תקציב  .4

בועז יוסף  – 2015דו"ח הביצוע של סיכום רבעון שלישי כולל גם תחזית סיכום שנת 

תוך פירוט עפ"י מחלקות, בהן צפויות הכנסות ממשרדי ממשלה  –את עקרי הדו"ח הציג 

 רק בחודש דצמבר !

דבר המלמד על  –מראים כי השנה תסתיים מאוזנת  – 2015הדו"ח ותחזית סיכום שנת 

 התנהלות תקציבית תקינה וכך על בניית תקציב נכונה .

ו ע"י חברות וחברי מליאת לאחר התיחסות של יוסי ורדי ובועז יוסף לשאלות שעל

 מתקיימת הצבעה לאישור הדו"ח .

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את דו"ח הביצוע לרבעון שלישי . 14בעד 

 2016מסגרת תקציב  .5

 . 2015שהיא למעשה תחזית סיכום  2016יוסי ורדי הציג את מסגרת תקציב 

דה ארציים יהיה תוספת שכר שבמסגרת הסכמי העבו 2016השנוי העקרי  בתקציב 

מלש"ח מול תוספת הוצאה  זו צפויה להיות עלייה בהכנסות ארנונה  1,4 -בהיקף של כ

 בסכום מקביל .

 . 2016אין בנתונים אלו כדי להוסיף פעילויות נוספות לתקציב 



 

 

 

לבחון כל דרך בועז מסר כי בימים אלו נערכת עבודה מקפת בסעיפי תקציב שונים כדי 

 . 2015את הפעילויות שבוצעו בשנת  2016 -להמשיך ולקיים ב

לא תהיה כל אפשרות  2016"מתוח מאוד" וכי בתקציב  2015כן הוסיף כי תקציב 

 לגמישות .

אשר  2016המוגשת למליאה היא הבסיס לתקציב  2015יוסי ורדי מסר כי תחזית סיכום 

 יוכן ויוגש להנהלה הקרובה לדיון .

 שנוי בתבנית העבודה –עדה חקלאית ו .6

יוסי ורדי מסר כי כתוצאה מסיום עבודתו של רון יצחקי במועצה, נערכה חשיבה בפורום 

 עם נציגי הועדה החקלאית .

לאחר לימוד הנושא והתנאים גם במועצות אזוריות שכנות, הוחלט לאמץ מודל שקיים 

שיש לו היכולת והנסיון לתת באזורים שכנים שעל פיו תבצע המועצה התקשרות עם גוף 

למועצה את השרותים בתחום הועדה החקלאית . עוד ציין יוסי כי על פי ההצעה, 

התקציב שמאושר במליאה כל שנה לועדה החקלאית ימשיך באותו היקף ויהווה את 

 המקור להתקשרות הנ"ל .

עבודה התקיים דיון ובסופו בקשו מספר חברים לקבל עוד נתונים ומידע בדבר תבנית ה

 המוצעת .

 הנושא יובא להחלטת ישיבת המליאה הבאה .

 אישור תברים .7

 הגדלת תב"ר –בניית גן ילדים בקיבוץ חוקוק :2111תב"ר מס' 

 ש"ח 729,204סכום מקורי:

 ₪. 1,050,000סכום מעודכן: 

 ₪ . 220,796-  קרן פיתוח מועצהמקורות מימון:



 

 

 

 ₪. 100,000- קיבוץ חוקוק

 ₪ . 729,204 -חינוך משרד ה

 ללא מתנגדים מאשרת המליאה התב"ר . 14בעד 

 

 תכנון בניית משרדי מחלקת הרווחה:2144תב"ר מס' 

 ₪  170,000סכום:

 ₪. 170,000- קרן פיתוח מועצהמקורות מימון: 

 ללא מתנגדים מאשרת המליאה התב"ר . 9בעד 

 

 אוויר בבית הספר בית ירח החלפת מזגני  :2179תב"ר מס' 

 ₪  400,000סכום:

 ₪. 400,000- משרד החינוךמקורות מימון: 

 ללא מתנגדים מאשרת המליאה התב"ר . 14בעד 

 

 החלפת מתקני ספורט ותיקון ליקויי בטיחות בבתי הספר :2180תב"ר מס' 

 ₪  390,000סכום:

 ₪. 390,000- משרד הפניםמקורות מימון: 

 ללא מתנגדים מאשרת המליאה התב"ר . 13 בעד

 

 רמפה לריכוז פסולת גושית ולריכוז גזם :2181תב"ר מס' 

 ₪  300,000סכום:

 ₪. 300,000- משרד הפניםמקורות מימון: 



 

 

 

 ללא מתנגדים מאשרת המליאה התב"ר . 13בעד 

 

 סקר נכסים לחיוב ארנונה :2182תב"ר מס' 

 ₪  400,000סכום:

 ₪. 400,000- משרד הפניםורות מימון: מק

 ללא מתנגדים מאשרת המליאה התב"ר . 14בעד 

 

 הצללה בגן הילדים ובפעוטון :2183תב"ר מס' 

 ₪  40,000סכום:

 ₪. 40,000-קרן היטלי השבחה כנרת המושבה   מקורות מימון: 

 ללא מתנגדים מאשרת המליאה התב"ר . 14בעד 

 

 אינפורמציה .8

יוסי ורדי מסר על פטירתו של יוסי וייסלר נציג קיבוץ אפיקים במליאה, שפרש  .א

לפני מספר חודשים עקב מחלתו . המליאה משתתפת בצער המשפחה על 

 פטירתו של יוסי .

 בתים סיעודיים בישובים .ב

יוסי מסר על הקמת צוות משותף עם צמח מפעלים לבחינת הנושא, במטרה להגיע 

 יהיה מענה בתחום חשוב זה . למצב בו לתושבי המועצה

בפגישה שקיים יוסי ורדי עם מנש מנכ"ל  צמח מפעלים סוכם כי הצוות המשותף ילמד 

הנושא, יבצע מפוי מצב וצרכים בישובים , וכן ילמד מודל חדש שקיים בגליל העליון הנותן 

 מענה על בסיס מצב קיים ולא ע"י בניית בית סיעודי חדש אזורי .



 

 

 

ם המועצה בצוות תהיינה : איריס שובל, מנהלת אגף קהילה, ואסתי יוסי מסר כי מטע

 עמית מנכלית "המייסדים" .

עוד הוסיף כי הוא רואה בחשיבות גדולה את הצורך לטפל בנושא וזאת מן הטעם 

שהבתים הסיעודיים הקיימים בישובים אינם יכולים לעמוד בדרישות המחמירות של 

 עלה לבית סיעודי מוכר .משרד הבריאות כתנאי למתן רשיון הפ

פרויקט חינוכי אותו   –יוסי מסר על טקס הנחת אבן פינה "לדרך רבין" ברביד  .ג

יזמו חברי רביד והוא ממומן ע"י ק.ק.ל והקרן לשמירת שטחים פתוחים של 

 ₪ .מליון  1רמ"י, בתקציב של 

יוסי מסר כי היום אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התוכנית למתן הנחות  .ד

בתשלומי מס הכנסה בה כלולים לראשונה כל ישובי המועצה . לתושבים תנתן 

 בהתאם לניקוד שקבל כל ישוב במועצה . 9%או   7%הנחה של 

יוסי מסר כי זה הישג חשוב הבא לסייע לתושבים ויכול להוות תמריץ נוסף לקליטת 

 משפחות בישובי המועצה .

 

 הישיבה נעולה

 ראש המועצה –יוסי ורדי רשמה הפרוטוקול –חוה ישי   

 

 ראש המועצה –יוסי ורדי  רשם הפרוטוקול –דודו פרץ 
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