
 

 

 

 י"א אלול תשע"ו

 2016ספטמבר  14

258518  - 2016 

 6.9.16פרוטוקול מליאת המועצה מספר 

 13.9.16 –שהתקיימה ביום שלישי כב' באלול תשע"ו 

 נוכחים :

אלמגור, אלון  –, זהבה פרל אלומות –ראש המועצה, אהוד בן אפרים  –עידן גרינבאום 

 –בית זרע, אורן שפיצר  –אשדות מאוחד, שרה יסעור  –אפיקים, אלי ארזי  –מרימסקי 

 –גב, שמעון שושן -עין –מסדה, עוזי קרן  –חוקוק, ניר מנצר  –גנוסר, אברהם קופר 

 –פוריה עילית, דני דותן  –פוריה כפר עבודה, דני סחייק  –פוריה נוה עובד, יוסי עמר 

אפיקים, חוה  –תל קציר, מוטי קומרוב  –ל חלמיש שער הגולן, עדיא –רביד, יעקב קרני 

 האון . –ישי 

 חסרים :

דגניה ב', אוריה  –דגניה ב', רם חכמון  –י נאשדות איחוד, עודד גנ –אלמוג אביעוז 

 –מעגן, שמעון סימוני  –כנרת קיבוץ, ראובן סמית  –כנרת מושבה, גור מלמד  –מאירי 

 פוריה נוה עובד .

 משתתפים :

 בועז יוסף, עו"ד גולן לוי, מיה ונטורה . דודו פרץ,

 סדר היום :

 . 19.7.16אישור פרוטוקול קודם מיום   .1

 .מצ"ב דוח רבעוני מפורט  – 2016ח חציון "דו .2

 צ"ב.מ –תבר"ים  לאישור  .3



 

 

 

 – 2130מט"ש ביתניה.  – 1723אישור תנאי הלוואה לפרויקטי ביוב לתברים :  .4

 מאושרים, מובא למליאה תנאי ההלוואה(  מאסף מזרח הכנרת. )התב"רים

 עידן גרינבאום, רענן סרי, עליזה ברקאי . –אתר טליה  –אישור חברי דריקטוריון  .5

יתרו חורי, לימור טובול, מיכל מורנו, עידן  –אישור ועדת ביקורת פוריה נוה עובד  .6

 אסף, שבא צבי .

 אינפורמציה  . .7

 

 נדון, סוכם, הוחלט

 

 19.7.16מיום אישור פרוטוקול קודם  .1

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול הקודם . 13

 מצ"ב דו"ח רבעוני מפורט – 2016דו"ח חציון  .2

וציין שהדו"ח משקף  2016לשנת  2גזבר המועצה בועז יוסף הציג את הדו"ח רבעון 

 באופן מלא ומדויק את התחזית אל מול הביצוע וכן את הצפי לסיום השנה .

הצבנו שהנובע מזה שלא עמדנו בתחזית הגבוהה אש"ח  580הדו"ח מראה גרעון של 

 לעצמנו בנושא גביית הארנונה, לקחנו שומת גביה גבוהה באופן יחסי.

שכל בועז אש"ח עוד ציין  500 -עד סוף שנה הגרעון יעמוד על כש היאההערכה 

 . ומחלקות המועצה מתנהלות עפ"י התקציב ועומדים ביעדי

ישנם מספר פרמטרים שיהוו קושי בבניית התקציב  2017 -מסגרת התקציב ל לגבי

הדברים אמורים לגבי הסכם השכר של ההסתדרות עם העובדים המדבר על עליה של 

בשכר המינימום, תוספת המעוף ועוד (המשמעות היא  בהוצאת השכר )גידול 4% -כ



 

 

 

כבר בימים הקרובים מש"ח לצורך כך נצטרך להתחיל  1.5 -שנצטרך למצוא מקור ל

 . 2017-בניית תוכנית עבודה ללהערך ל

-2014המועצה התבשרה אתמול על זכיתה בפרס משרד הפנים על ניהול תקין לשנים 

 שנה חמישית ברציפות . 15

 . 2016בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את דו"ח חציון  16

 

 תברים לאישור .3

 התבר"ים הבאים :ראש המועצה עידן גרינבאום מבקש לאשר את 

 תכנון מתחם תיירות ברכס פוריה:2226תב"ר מס' 

 ₪   900,000סכום:

 ₪. 900,000- רשות מקרקעי ישראלמקורות מימון: 

 . 2226בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 התאמת מבנה לגן ילדים באשדות איחוד:2227תב"ר מס' 

 ₪   150,000סכום:

 ₪. 120,000- משרד החינוךמקורות מימון: 

 ₪.   30,000-קרן פיתוח מועצה 

  . 2227בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 שיפוץ סוכת הצלה:2228תב"ר מס' 

 ₪   50,000סכום:

 ₪. 50,000- משרד הפניםמקורות מימון: 

 . 2228בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 רכישת טרקטור לכנרת המושבה :2229מס'  תב"ר



 

 

 

 ₪   180,000סכום:

 ₪. 90,000- קרן היטלי השבחה כנרת המושבהמקורות מימון: 

 ₪. 90,000-קרן פיתוח מועצה 

 . 2229בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16

 סובת אוטובוסים למרכז חינוכי רביד:2230תב"ר מס' 

 ₪   900,000סכום:

 ₪. 720,000- משרד התחבורהמקורות מימון: 

 ₪. 90,000-השתתפות הקיבוץ 

 ₪. 90,000-קרן פיתוח מועצה 

 . 2230בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 ציר כניסה ראשי בקיבוץ תל קציר :2231תב"ר מס' 

 ₪   900,000סכום:

 ₪. 720,000- משרד התחבורהמקורות מימון: 

 ₪. 90,000-השתתפות הקיבוץ 

 ₪. 90,000-קרן פיתוח מועצה 

 . 2231בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 הנגשת בית ספר בית ספר בית ירח :2232תב"ר מס' 

 ₪   70,000סכום:

 ₪. 48,000- משרד החינוךמקורות מימון: 

 ₪  22,000 –קרן פיתוח מועצה 

 . 2232בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 גידור ושערים בי"ס כנרת.:2233תב"ר מס' 



 

 

 

 ₪   70,000סכום:

 ₪. 70,000- משרד החינוךמקורות מימון: 

 . 2233בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 ציוד חירום לבתי ספר וגני ילדים  :2234תב"ר מס' 

 ₪   301,305סכום:

  ₪ . 301,305 –משרד החינוך מקורות מימון: 

 . 2234בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 מיזוג אולם בית איתמר בקיבוץ אפיקים  :2235תב"ר מס' 

 ₪   35,000סכום:

 ₪ .  35,000 –קרן פיתוח מועצה מקורות מימון: 

  . 2235 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר 18

 הנגשת מבני ציבור:2236תב"ר מס' 

 ₪   100,000סכום:

  ₪ .  100,000 –משרד הפנים  מקורות מימון: 

 . 2236בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 סקר מדידות לצורך חיוב ארנונה:2237תב"ר מס' 

 ₪   291,000סכום:

  ₪ .  291,000 –משרד הפנים  מקורות מימון: 

 . 2237בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 סקר התייעלות אנרגטית :2238תב"ר מס' 

 ₪   80,000סכום:

 ₪ .  80,000 –משרד הפנים  מקורות מימון: 



 

 

 

 . 2238בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 סדהשיפוץ מועדון בקיבוץ מ:2239תב"ר מס' 

 ₪   150,000סכום:

 ₪ .  150,000 –משרד הפנים  מקורות מימון: 

 . 2239בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 שיפוץ מגרש  בקיבוץ חוקוק:2240תב"ר מס' 

 ₪   220,000סכום:

 ₪ . 220,000 –משרד הפנים  מקורות מימון: 

 . 2240בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 מגרש ספורט בשער הגולן:2241תב"ר מס' 

 ₪   150,000סכום:

 ₪ . 150,000 –משרד הפנים  מקורות מימון: 

 . 2241בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 תיקון ליקויי בטיחות בתי ספר:2242תב"ר מס' 

 ₪   100,000סכום:

 ₪ . 100,000 –קרן פיתוח מועצה   מקורות מימון: 

 . 2242בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  18

 

 – 2130מט"ש ביתניה.  – 1723אישור תנאי הלוואה לפרויקטי ביוב לתברים :  .4

 מאסף מזרח הכנרת. )התב"רים מאושרים, מובא למליאה תנאי ההלוואה(

ה לפרוייקטי הביוב  אוגזבר המועצה  בועז יוסף הסביר לחברי המליאה את תנאי ההלו

 אישור המליאה .את מט"ש ביתניה וקו מאסף מזרח כנרת, ראש המועצה מבקש 



 

 

 

  ואה .ווללא מתנגדים מאשרת המליאה את תנאי ההל 18ברוב של 

 אתר טליה אישור חברי דירקטוריון .5

חברי כמועצה ה לנציגימבקש את אישור המליאה  ראש המועצה עידן גרינבאום

 אתר טליהבדרקטוריון 

 גרינבאוםעידן  .1

 רענן סרי .2

 עליזה ברקאי .3

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את חברי דירקטוריון אתר טליה . 17ברוב של 

יתרו חורי, לימור טובול, מיכל מורנו, עידן  –אישור ועדת ביקורת פוריה נוה עובד  .6

 צבי . אסף, שבא

וה ראש המועצה עידן גרינבאום מבקש מהמליאה לאשר את חברי ועדת הביקורת של נ

 עובד פוריה .

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את חברי ועדת הביקורת . 18ברוב של 

 אינפורמציה .7

 63צליחת הכנרת  .א

ארוע הצליחה העממי הגדול בארץ ובעל מסורת ארוכה ומפוארת מתקיים ע"י המועצה 

 כולם מוזמנים . 17.9.16בשבת הקרובה 

 מחזירים את המים לנהריים .ב

מתקיים טקס לחנוכת שביל הסכרים של מפעל החשמל  09.30בשעה  20.9.16בתאריך 

 ."מחזירים את המים לנהריים"ההיסטורי בנהריים בשיתוף חברת חשמל תחת הכותרת 

 חברי המליאה מוזמנים לטקס .

 תעסוקה ישירה .ג



 

 

 

עובדות הנקיון הוותיקות של המועצה מזל אליהו ופרלה אלגרבלי אשר עבדו במשך שנים 

כעובדות מן המנין  נקלטו בתחילת החודש לתעסוקה ישירה ת תחת חברות כ"א ארוכו

 במועצה .

 בנושא אכסנית כרי דשא –הרחבת הסכם בין אנ"א למועצה  .ד

עידן עדכן על אישור הנהלת המועצה לפתוח את ההסכם ולנהל מו"מ עם אנ"א על 

 הרחבת ההסכם הקיים בנושא אכסניית הנוער כרי דשא .

צפי  2018-19המועצה אמורה להתחיל לראות פירות כבר בשנים בהרחבת ההסכם 

 כל שנה .₪  600,000 -הכנסה של כ

 הישוב האון .ה

במהלך חודש אוקטובר אמורה להתקיים ישיבה מכרעת בנושא שיווק הישוב האון ויציאה 

 לדרך .

 דו"ח ביקורת לישוב פוריה עלית .ו

דו"ח ביקורת של הישוב פוריה ראש המועצה עידן גרינבאום עדכן את המליאה על טיוטת 

  עילית .

  ראש המועצה נועל הישיבה

 

 

  ראש המועצה –עידן גרינבאום  רשם הפרוטוקול –דודו פרץ 
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