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"גאדר,תשע"חי

8102פברואר,82

508213-8102

 2/2/11מספר פרוטוקול מליאת מועצה 

 820112831 –תשע"ח  כ"ח בשבט שהתקיימה ביום שלישי ,

 תיקון סעיף ד'

  נוכחים:

אלמגור, מוטי קומרוב  - אלומות, זהבה פרל –ראש המועצה, אהוד בן אפרים  –עידן גרינבאום 

בית  –אשדות מאוחד, שרה יסעור  –אלי ארזי  , אשדות איחוד –אלמוג אביעוז אפיקים,  –

כנרת  –חוקוק, דני כבשנה  –האון, אברהם קופר  –דגניה ב', חוה ישי  –זרע, אילון ראובני 

פוריה, עבודה  כפר –פוריה נוה עובד, יוסי עמר  –שמעון סימוני  מעגן, –ראובן סמית מושבה, 

תל  –שער הגולן, עדיאל חלמיש  –עין גב, יעקב קרני  –פוריה עילית, עוזי קרן  –דני סחייק 

 קציר

 חסרים:

כנרת  –גור מלמד  דגניה א', –עודד גנני  גינוסר,  –אורן שפיצר  אפיקים, –אלון מרימסקי 

דני פוריה כפר עבודה,  –יוסי עמר פוריה נוה עובד,  –מסדה, שמעון שושן  –נעמה גרבר  קיבוץ, 

 רביד. –דותן 

 :משתתפים

ערן שגיא, עו"ד גולן איריס שובל, אסף עברי, עפרה פייקוב, דודו פרץ, זימל זאב, מיה ונטורה,  

 דוד רודר, רענן סרי, רני אוחנה, מנחם ימיני, ד"ר גיא בן שמחון ., לוי 

 סדר היום 

 . 16.1.2018 אישור פרוטוקול קודם מיום.א

 רענן סרי מנהל האגף . –הצגת פעילות אגף שפ"ע .ב

 הוספת המועצה האזורית כמגיש נוסף לתוכנית "אבו קיאק".ג

 מצ"ב . – 214-0564377מספר התוכנית : 

 מיתוג המועצה ..ד

 אישור תברים  מצ"ב ..ה
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 אינפורמציה ..ו

 

 בפועל סעיף ב' נדון לפני סעיף ג' –סדר הסעיפים שונה 

 נדון סוכם הוחלט :

 . 16.1.2018 אישור פרוטוקול קודם מיום.א

 8 118182011בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מיום  12

  הוספת המועצה האזורית כמגיש נוסף לתוכנית "אבו קיאק".ב

  0564377-214מספר התוכנית : 

דוד רודר מהנדס המועצה הסביר שהתב"ע בסמכות ועדה מחוזית נדונה בוועדת 

הומלץ לוועדה המחוזית להפקיד את ובה  31/12/17 -המשנה של הוועדה המקומית ב

  214-0564377התוכנית מספר 

לשכת התכנון המחוזית מבקשת כי בנוסף ליזמי התוכנית  אבו קיאק שייט תיירות 

זורית כמגישת התוכנית מכוון שהתוכנית כוללת רצועת דרך בע"מ תתווסף המועצה הא

 ציבורית.

הסביר את הבקשה ואת פרטי התוכנית . בנוסף  "הבעלים של "אבו קיאק ,פיני אלמוג

לשפות את המועצה במידה ויוטלו על המועצה חיובים כספיים הנובעים ו/או מתחייב 

 קשורים לתוכנית.   

מליאת המועצה מאשרת הוספת  :ראש המועצה מבקש לאשר את נוסח ההחלטה הבא 

בכפוף לכך שלא יוטלו על המועצה  214-0564377לתב"ע מספר  "מגיש נוסף"המועצה כ

אבו קיאק שייט "שום חיובים כספיים ו/או אחרים , ובמידה ויוטלו אזי הבעלים של 

 ה את המועצה במידת הצורך.ישלם את החיובים במקומה או ישפ "תיירות בע"מ

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את ההצעה 8 13

 רענן סרי מנהל האגף –הצגת פעילות אגף שפ"ע .ג

יעדים ומטרות האגף, בהמשך הרענן סרי מנהל האגף הציג באופן מפורט את הפעילות 

וכן את  הוטרינר ד"ר גיא בן שמחון הציג את הפעילות של המחלקה הוטרינרית

 .משוטטים כלביםעל חוק להסדרה בפיקוח ההתמודדות עם מחלת הכלבת ו
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הציג את תוכנית המחלקה בתחומי קידום  ,מנהל היחידה להגנת הסביבה ,רני אוחנה

 רישוי עסקים ונושאי הסביבה .

הציג את הפעילות הענפה בישובי המועצה  ,מרכז הדרכה לחינוך וקיימות ,מנחם ימיני

 ובבתי הספר .

ראש המועצה לרענן ולעובדי הודה , לאחר שרענן השיב לשאלות חברי המליאה, בסיום 

 .פעילותם החשובה האגף על

 מיתוג המועצה.ד

בעקבות פניית חברי מליאה ודיון שנערך בהנהלת המועצה, הציג ראש המועצה את הסיבות 

 והגורמים שהביאו לתהליך של מיתוג המועצה. 

עצמו שנמשך כבר כמה חודשים, את החברה שנבחרה ראש המועצה תיאר את התהליך 

 לנהל את התהליך ואת מקורות המימון לפרויקט המיתוג.

ללא ידיעתה שנערך בדיון שהתפתח בנושא, סברו חלק מהחברים שתהליך שכזה לא יכול 

   וללא התייחסותה של מליאת המועצה, ומבקשים שיערך דיון בנושא זה.

ים למיתוג מחדש של שם וסמל המועצה ומהם יעדי שאלה: "מדוע אנחנו נדרשעלתה 

 המותג החדש שהוצגו בפני חברת המיתוג".

ראש המועצה סיכם את הדיון ואמר כי המליאה תקדיש את ישיבתה הקרובה לדיון 

  בסוגיית המיתוג. לדיון זה תוזמן החברה שנבחרה על ידי המועצה ותציג את פעילותה. 

      ליאה את ההצעהבעד וללא מתנגדים מאשרת המ 14 

 

 אישור תברי"ם ה.

ם חדשים שלא היו בסדר היום "ראש המועצה מבקש להכניס לסדר היום מספר תברי

 והתקבלו ממש בימים אלו :

 . 2242, 2241, 2240, 2239, 2238תברים : 

 8 חדשיםבעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה הכנסת התברי"ם  13
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 ראש המועצה מבקש מחברי המליאה לאשר את התברי"ם הבאים:

 תב"רים חדשים
 

 מס'
 תב"ר

 שם
 התב"ר

 היקף
 תב"ר
 נוכחי

 
 תב"ר
 לאחר
 הגדלה

 השתתפות
 מועצה

השתתפות 
 בעלים

 
 משרדי
 הערות ממשלה

 החלטת
 המליאה

2334 

התארגנות 
להקמת 

התאגדות 
בעד 14  הגנת הסביבה 500,000   ˉ 500,000 0 2017לשנת   

2335 

פרויקט 
תחבורתי 

 2,949,928   737,482 3,687,410 0 2017לשנת 
משרד 

בעד 14  התחבורה  

2336 

עיצוב מרחבי 
 21למידה 

ביה"ס נעומי 
בעד 13  משרד החינוך 160,000     160,000 0 בית ירח שמר+  

2337 
כביש גישה 

בעד 13  משרד התחבור  1,593,697   177,077 1,770,774 0 חדש לאלמגור  

2338 

בית החינוך 
בדגניה 
בעד 13  משרד החינוך 545,000   0 545,000 0 שיפוצים  

 
 תב"רים להגדלה/לשינוי תמהיל

 

 מס' 
 תב"ר

 שם 
 התב"ר

 היקף
 תב"ר
 נוכחי

 הגדלה
 מבוקשת

 היקף
 תב"ר

 לאחר 
 הגדלה

 השתתפות 
 מועצה

 השתתפות
 בעלים

 השתתפות 
 משרדי
 הערות ממשלה

 החלטת
 המליאה

2172 

תכנון 
 מעבר

 תת קרקעי
מכללת 

 כנרת

520,000 0 520,000     280,000 

משרד 
התחבורה 

 120הוסיף 
אלף, 

הקטנה 
באותו 
הסכום 
מקרן 
בעד 14  פיתוח  

 
 שאר התב"רים, על אף שאושר להוסיפם, יובאו לאישור במליאה הבאה*
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 פורמציהנאי.ה

 סמל לחוות הנסיונות בצמח  .1

ית ספר, הדבר יביא לשיתוף פעולה בבימים אלו פועלת המועצה לקבלת סמל 

 של בתי הספר בתחום החקלאות .למידה ואפשרות 

 מבנה ארגוני של המועצה .2

 . המבנה הוצג ואושר ע"י משרד הפנים

 מכרזי כ"א במועצה .3

 ת בריאות ./ת משאבי אנוש ורכז/רכז

 מענק האיזון .4

 מש"ח כפי שהיה בתכנון . 1,4ולא בלבד ₪ ליון ימשרד הפנים יקזז מ

  2018 ןריאתלוט .5

 במסגרת "כנרת אקשן" . 27.4.18 -השנה יהיה בעמק הירדן ב

 2018פסטיבל עין גב  .6

 ערבים מרכזיים : 3השנה יהיו 

 ערב הוקרה למלחין קובי אושרת . –ערב ראשון 

 ערב הוקרה ללהקות הצבאיות –ערב שני 

 . פתוח לקהל –שרון + אריאל זילבר  שרהלה –ערב שלישי 

 

 ראש המועצה נועל את הישיבה 8
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ראשהמועצה–עידןגרינבאוםרשםהפרוטוקול–דודופרץ








