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 11.9.1122אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .2

 .מאשרת המליאה את הפרוטוקול בעד וללא מתנגדים 71

 מנכ"ל אדבר: ע"י רפי אדלשטיין –גת הפעילות במט"ש ביתניה הצ .1

   רפי אדלשטיין מנכ"ל אדבר סקר בפני חברי המליאה את כל התהליכים שהמט"ש         

 עבר עד כה.

 ארגוני, התכנון מול ביצוע של כמויות השפכים וכן המצב המשפטי של המט"ש. המבנה           

 דיון ונשאלו שאלות על המצב הקשה אליו הגיע המט"ש.  בהמשך התפתח          

       ראש המועצה עידן גרינבאום עדכן שאכן  מצב המתקן חמור מאוד ויש ליקויים רבים           

 בהם הוא מתמודד מיום כניסתו לתפקיד. 

 חודשים.  3מט"ש תוך בנוגע לפעיליות נוספת סיור וישיבה  לאור חשיבות הנושא נקיים     

 1122הצגת דוחות כספיים רבעון ראשון  .3

הציג בפני חברי המליאה את הדוחות הכספיים של הרבעון בר המועצה זימל גזזאב 

 .1126הראשון תוך השוואה לרבעון האחרון של שנת 

 וההתנהלות הכספית מתנהלת כשורה. ניתן ללמוד שאין חריגה זאב הדגיש שמהדו"ח 

עוד סוכם שבכל הצגת דוחות כספיים הגזבר יציג במקביל דו"ח מנהלים מפורט שיסביר 

 את השינויים והמגמות.

 אישור  הצטרפות למבצע גביית ארנונה  .9

 באום מבקש את אישור המועצה להצטרפות למבצע של שמציע שר הפניםנעידן גרי

 הפרמטרים הבאים: - 3 -בנושא גביית ארנונה של חייבים ב

 פות למבצע גביית ארנונה כמפורסם בתקנות .הצטר .א

 מליאת המועצה מאשרת כי המבצע יחול הן על סיווג המגורים והן על סיווג העסקים . .ב

 הבא: המרבימליאת המועצה מאשרת את הסדר פרישת התשלומים  .ג

 תשלומים 21למשלמים בצ'קים עד 
 תשלומים 19למשלמים בהוראת קבע וכרטיסי אשראי עד 

  .מאשרת המליאה את ההצעה מתנגדיםבעד וללא  02

  1122רבעון ראשון  אישור צו הארנונה .1

 .1129ימל גזבר המועצה הציג את צו הארנונה לשנת זזאב 

)מס צומח(  1.29% –הגזבר מציין שאין שינויים מהותיים למעט העליה של הארנונה ב 

להפחתת שמשרד הפנים מחייב אותנו )טייס אוטומטי( . מעבר לכך יש ביטוי גם 

  בכפוף לאישור השרים . – (21%פעימות של  3הארנונה על קרקע חקלאית )

 לפי התקנות . – 1129 –ראש המועצה עידן מבקש את אישור צו הארנונה ל 

 .0272 –מאשרת המליאה את אישור צו הארנונה ל  בעד וללא מתנגדים 02

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .1121אישור דו"ח כספי שנתי  .6

 . 1121לאשר את הדו"ח הכספי לשנת ראש המועצה מבקש 

 .0276מאשרת המליאה את הדו"ח הכספי לשנת  בעד וללא מתנגדים 02

 

הצגת התייחסות להמלצת ועדת ביקורת של המועצה לדוחות משרד הפנים לשנת  .2

1121. 

מנכ"ל המועצה דודו פרץ הציג בפני חברי המליאה את התייחסות המועצה לדוחות ואת 

 שא.הפעילות שבוצעה בנו

 .ההמלצות של ועדת הביקורתמאשרת המליאה את אימוץ   א מתנגדיםבעד ולל 71

 השלמות ועדת החובה לאישור המליאה .9

ראש המועצה עידן גרינבאום מבקש את אישור המועצה להשלמת ועדות החובה 

 במליאה.

 ועדת שמותא. 

 דודו פרץ .2

 דוד רודר .1

 ניב ליש .3

 אלי ארזי .9

 .את חברי ועדת השמות ההמליאמאשרת  בעד  וללא מתנגדים 72

 

 ועדה למאבק בנגע הסמיםב. 

 . איריס שובל2

 . עו"ס1

 . קרני רימר3

 . שמעון סימוני9

 . קרני יעקב1

מאשרת המליאה את חברי הועדה למאבק בנגע  בעד וללא מתנגדים 72

 .הסמים

 

 ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרורג. 

 . עפרה פייקוב2

 . דני כבשנה1

 פארן. אלה 3

 . מוטי קומרוב9

 . שמעון סימוני1

 מאשרת המליאה את הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי בעד וללא מתנגדים 72

 טרור.ה

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ועדה למיגור האלימותד. 

 . עידן גרינבאום2

 . דודו פרץ1

 . איריס שובל3

 . עו"ס9

 . עפרה פייקוב1

 . מוטי קומרוב6

 . אלון מרימסקי2

 . נציג משטרת ישראל9

 .מאשרת המליאה את חברי הועדה למיגור האלימות בעד וללא מתנגדים 71

 

 יידון במליאה הבאה –אישור צו עברות קנס  .8

 כנרת –הקצאת מקרקעין למכללה האקדמית  האישור חוז .21

הציג בפני חברי המליאה את כל התהליך ממשרד היועמ"ש  ןעו"ד קובי קורי

הקצאת מקרקעין למכללה בדבר (. בהתאם לחוזר מנכ"ל שהמועצה ביצעה )

ציין שבמסגרת החוזה עם המכללה הוכנסו התניות  ןהאקדמית כנרת. עו"ד קורי

 8סעיף  – נהרבות שמטרתן שההקצאה תשמש אך ורק למטרה שלשמה נית

 לחוזה.ב'  8 -א' ו

 וכן שמירה על האינטרסים של המועצה ותושביה בכל נקודת זמן.

את אישור חוזה הקצאת בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה  02

 המקרקעין למכללה האקדמית כנרת.

 יידון במליאה הבאה. – דיון בנושא העברת הספריה הציבורית .22

 ידון במליאה הבאה. – דיון בהצעת המבנה הארגוני .21

 תב"רים  .23

 ראש המועצה מבקש את אישור המליאה להכנסת תב"ר חדש:

שטחים פתוחים הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן בפרויקט דרך רבין 

 .11% -ברביד ב

 .זה תב"רבעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה הכנסת  71

 

 :אישור תברים

 ראש המועצה מבקש מחברי המליאה לאשר התב"ר הרצ"ב

 

 ₪( 221,111: הגדלת תב"ר מבני חינוך אלומות )אושר בעבר  1161תב"ר מס'   .א

 ₪ 281,111  סכום:

 ₪ 281,111    קרן פיתוח מועצה מקורות מימון:

 0056בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  71

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : שיקום גדר היקפית בקיבוץ מעגן.1129תב"ר מס'  .ב

 ₪ 281,111  סכום:

 ₪ 281,111     משרד הביטחון מקורות מימון:

  0012בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  מס'   71

 

 : שיקום גדר היקפית בקבוץ כנרת 1121מס'  תב"ר .ג

 ₪ 111,111  סכום:

 ₪ 111,111     משרד הביטחון מקורות מימון:

 .0016בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  מס'  71

 

 : העברת ביתן שמירה + תיקון גדר, פעולות אבטחה וציוד כנרת1126תב"ר מס'  .ד

 ₪ 111,111  סכום:

 ₪ 11,111     החינוךמשרד  מקורות מימון:

 . 0015בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  71

 

 : אופנוע ים 1122תב"ר מס'  .ה

 ש"ח 91,111  סכום :

 ₪ 91,111     משרד הפנים  מקורות מימון:

 0011בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  71

 

 : טרקטורון 1129תב"ר מס'  .ו

 ₪ 91,111  סכום: 

 ₪ 91,111      -משרד הפנים  מימון: מקורות

 0012בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  71

     

 : מצופים וציוד הצלה 1128תב"ר מס'  .ז

 ש"ח  91,111  סכום:

 ש"ח 91,111    משרד  הפנים מקורות מימון   

 .0011בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  71

 

 : גידור בי"ס אפיקי ירדן 1191מס'  תב"ר .ח

 ₪ 219,211  סכום : 

 ₪  219,211    -משרד החינוך  מקורות מימון:

 0022בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  71

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : הכנת תב"ע נווה עובד 1192תב"ר מס'  .ט

 ₪ 91,111  סכום: 

 ₪ 91,111   קרן פיתוח מועצה מקורות מימון:

 .0027בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  72

 

 : תכנון תב"ע לבי"ס חדש באפיקים 1191תב"ר מס'  .י

 ₪ 81,111  סכום:

 ₪ 69,111   קרן פיתוח מועצה מקורות מימון:

 ₪ 16,111    -השתתפות בעלים    

 . 0020בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  02

 

  89: תכנון הסדרה גאומטרית כביש גישה לחמת גדר מצומת 1193מס'  תב"ר .יא

 ₪ 91,111  סכום 

 ₪ 91,111   קרן פיתוח מועצה מקורות מימון:

 0021בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  02

  

 : שיקום מורד הירדן 1199תב"ר מס'  .יב

 ₪ 211,111  סכום :

 ₪ 211,111    -קרן פיתוח מועצה  מקורות מימון:

 . 0022בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  02

 

 : השלמת עבודות מגרש כדורסל אשדות מאוחד 1191תב"ר מס'  .יג

 ₪ 211,111  סכום: 

 ₪ 211,111   קרן פיתוח מועצה מקורות מימון:

 .0026בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  71

 

 שער חשמלי מורד הירדן  1196תב"ר מס'  .יד

 ₪ 31,111   סכום:

 ₪ 21,111   קרן פיתוח מועצה מקורות מימון:

 ₪ 21,111   השתתפות עצמית:   

 ,0025בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  71

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :  שיפוץ מגרשי ספורט בקיבוץ בית זרע 1192תב"ר מס'  .טו

 ₪ 111,111  סכום: 

 ש"ח 111,111   מקורות מימון:       קרן פיתוח מועצה 

   0021בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  71

 

 :  התכנית לחיזוק הצפון 1199תב"ר מס'  .טז

 ₪ 331,128  סכום: 

 ₪ 331,128    משרד החינוך מקורות מימון:

 . 0022בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  02

 

 : מרכיבי בטחון גדרות ושערים 1198מס'  תב"ר .יז

 ₪ 2,192,111  סכום: 

 ₪ 2,192,111   המשרד לביטחון פנים מקורות מימון:

 .0021בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  71

 

 : פנימיית יום ומרכז מצויינות בקיאקים 1181תב"ר מס'  .יח

 ₪ 211,111  סכום:

 ₪ 211,111  והספורטמשרד התרבות  מקורות מימון:

 0012בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  02

   

 : דרך ביטחון בית זרע 1182תב"ר מס'  .יט

 ₪ 311,111  סכום:

 ₪ 311,111    משרד הביטחון מקורות מימון:

 .0017בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מס'  02

 

 11% -טחים פתוחים ברביד בהגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן בדרך רבין ש .כ

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את  ההמלצה. 71

 מועצה להוציא נוהל ופנוע ים וטרקטורון באחריות האבנושא (1129ו 1122)לגבי התב"רים

 הפעלה מסודר לפני העברת הכלים.

 

 ראש המועצה נועל את הישיבה!!

 

____________________    _____________________ 

 

 ראש המועצה –עידן גרינבאום     רשם הפרוטוקול –דודו פרץ 

 

 


