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 נוכחים :

אפיקים, אלי ארזי  –מוטי קומרוב אלומות,  –אהוד בן אפרים ראש המועצה,  –יוסי ורדי 

דגניה ב',  –חכמון רם  גינוסר,  –נגר יגאל  בית זרע,  – רשרה יסעו אשדות מאוחד,  –

עין  –עוזי קרן כנרת מושבה,  –גדי מאירי    חוקוק, – אברהם קופרהאון,  –חוה ישי 

פוריה  –דני סחייק  נוה עובד,  –פוריה נוה עובד, שמעון סימוני  –שמעון שושן  גב,

 .שער הגולן –יהודה כהן עלית, 

 חסרים :

אשדות איחוד, אמיר בדר  –אפיקים, אלמוג אביעוז  –יוסי ויסלר אלמגור,  –זהבה פרל 

מעגן, יוסי  –מסדה, ראובן סמית  –כנרת קיבוץ, ניר מנצר  –דגניה א', גור מלמד  –

 תל קציר . –רביד, חיים אופיר –פוריה כפר עבודה, מירב כבשנה  –עמר 

 מוזמנים :

מירל , , מאורי ישראליאיריס שובל, מאורי ישראליעפרה פייקוב, אהוד נוסן, דודו פרץ, 

 .רואה חשבון  –כהן 

 : משתתפים

 .פוריה עילית יו"ר ועד מקומי –חיים חליוה 

 

 סדר היום :

 .18.3.14אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1



 

 

 .אישור הרכב ועדת ביקורת בישובים .2

 של כלי אצירה ואופן פריסתם בישוב לצורך תפעול נכון שלמדיניות לקביעת מיקומם  .3

  איסוף האשפה בישובים .מערך  

 . 2013סיכום מבקר המועצה לשנת  .4

 אישור הרכב המועמדים למועצה הדתית . .5

 . אינפורמציה .6

 

 נדון , סוכם והוחלט :

 :.14318.אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מישיבה קודמת . 13ברוב של  

 אישור הרכב ועדת ביקורת בישובים : .2

 קיבוץ מעגן : .א

 , אברהם פאר .אמנון בן שושן, עלי קדם, תומר רגב

וללא מתנגדים מאשרת המליאה את חברי ועדת ביקורת של  11ברוב של 

 מעגן .

 כפר עבודה –פוריה  .ב

 אלברט קובי .בנימין דשל, אורלי ראדה, 

מאשרת המליאה את חברי ועדת ביקורת של פוריה  1ומתנגד  10ברוב של 

 כפר עבודה.

 אלמגור .ג

 יורם שכטר, אמיר זנדני, פיליפ ברגהאוס .

וללא מתנגדים מאשרת המליאה את חברי ועדת הביקורת של  10ברוב של 

 אלמגור .

 מדיניות לקביעת מיקומם של כלי אצירה ואופן פריסתם בישוב לצורך תפעול נכון של .3



 

 

 : מערך איסוף האשפה בישובים

 חברי המליאה את מדיניות המועצה בנושא ל ציגראש המועצה יוסי ורדי מ 

 מיקומם של כלי אצירה ואופן פריסתם בישוב . 

ליטר במקום  660שהמועצה החלה בתהליך מעבר לכלי אצירה של  יוסי עידכן

תינתן כמו כן הפחים הקטנים , המדיניות היא הקטנת כמות הפחים בישובים , 

עדיפות להצבת כלי אצירה בשטחים ציבוריים והוספת נקודות מחזור לפי העניין , 

 הצורך והיכולת .

ובילו את המהלך באופן מסודר רענן סרי מנהל אגף שפ"ע ביחד עם מנכ"ל המועצה י

 .אתם ובתאוםכל הועדים בישובים  עם

 אישור המליאה :ללהלן נוסח החלטה 

נוכח הצורך הגובר ועולה בחלוקה מחודשת של מיקומי הצבתם של כלי האצירה  

 לפינוי 

 אשפה בתחומי הישובים, מחליטה המועצה על העקרונות הבאים: 

פריסת כלי האצירה לסוגיהם בתוך כל ישוב, מנהל אגף שפ"ע יבחן מחדש את  .1
וזאת בתאום עם  וכן את הצורך בשינויים נחוצים אחרים ביחס לאיסוף האשפה.

 הועד המקומי בכל ישוב .
בהתייחסותו זו ייתן מנהל אגף שפע דעתו על צמצום מספר נקודות האיסוף  .2

ים של והוספת מרכזי מחזור לצורך ייעול תהליך האיסוף, תוך דגש על אלמנט
 בטיחות בפינוי האשפה, מרחק סביר מבתי התושבים וצמצום עלויות.

את מיקום נקודות איסוף האשפה ואת מספר לקבוע באחריות מנהל אגף שפ"ע  .3
 כלי האצירה שיוצבו בכל מקום

תינתן עדיפות להצבת כלי אצירה מרוכזים בשטחים ציבוריים והוספת נקודות  .4
 מחזור לפי העניין, הצורך והיכולת.

 תחזוקת נקודות פינוי האשפה הינם באחריות המועצה. .5
במקרים בהם לא תושג הסכמה עם הועד המקומי תובא המחלוקת להכרעת  .6

 הנהלת המועצה .
 



 

 

בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את נוסח החלטת המליאה בנושא  13ברוב של 

 מדיניות המועצה בנושא זה .

  

 2013סיכום מבקר המועצה לשנת  .4

הן בתחומי הביקורת והן  2013על דו"ח מקיפה נוסן מבקר המועצה נתן סקירה אהוד 

תלונות הציבור , הדו"ח מתייחס במלואו לתקופת כהונתו של המבקר  כממונה על

תבסס על דו"ח מעקב אחר מ 2013 -הדו"ח שערך המבקר ב הקודם, ד"ר ירח פארן.

הקודמת( הדו"ח  המליאה ומימושן )בהתייחס לשנת העבודהו הההנהלהחלטות 

מתייחס לגבי תקינות תהליכי קבלת ההחלטות במליאה )נוכחות, סדרי יום, 

 פרוטוקולים( ודו"ח בענייני סלילת כביש בפוריה עילית .

בהן נושא מערך ההסעות לבתי בנושא תלונות הציבור טיפל המבקר במספר תלונות 

בה כנרת ונושאים הספר והחוגים, גישה למקלטים ציבוריים בשטחים פרטיים במוש

 הקשורים להתנהלות ועד מקומי באחד הישובים .

 

 : שהם 2014אהוד המבקר עידכן לגבי נושאי הביקורת לשנת 

 .בישוביםועדות ביקורת  .א

 .)הנהלה ומליאה(קבלת החלטות ומעקב אחר מימושן  .ב

 נגישות בעלי מוגבלויות למבני ציבור במועצה . .ג

 בית גבריאל )כגוף עירוני מבוקר( .ד

 : 5201נושאים הצפויים לביקורת בשנת 

שלבי התכנון ההקצאה, אישור, שליטה בביצוע, בקרה, עודפים,  –תב"רים  .א

 סגירה. 

 .  (ת נכסים)הליכי הגבייה, פעילות וועדת ההנחות, מדיד ביקורת במח' גבייה .ב

 )אינוונטר, מדידה, שימור, מיצוי( שליטה ותחזוקה בנכסי המועצה .ג



 

 

עפ"י החוק ביקורתו של המבקר תעשה גם לגבי המועצה  -המועצה הדתית .ד

הדתית )כמו גם כל תאגיד עירוני אחר(. העובדה שכיום המועצה הדתית פועלת 

שלא בהליך הרגיל, אלא כמועצה ממונה, "מזמינה" ביקורת מלאה. ביקורת זו 

תיעשה לאחר מינוי יו"ר וחברים קבועים למועצה הדתית, ותוך התייחסות גם 

 ות שנעשו בשנת העבודה הנוכחית. להחלט

  אישור הרכב המועמדים למועצה הדתית : .5

ראש המועצה פירט את כל התהליך של בחירת הרכב המועמדים למועצה הדתית  

 ובחירת ראש המועצה הדתית .

את חברי המליאה לגבי כל ההליך המשפטי שהמועצה פעלה מול משרד  יוסי עידכן

 הדתות )בג"צ( ועד הגעה להסכמה לגבי התקדמות בנושא זה .

 הינם :המועמדים לאישור הרכב המועצה הדתית 

 חור, דורון וכטל, חיה ענבר שפיצר.יוסי בן  –מומלצי שר הדתות  .א

 , מיכה שושן, שמוליק ממו .ניסים אלקובי –מומלצי ראש הרשות  .ב

 עוזי בן שלום . –מומלץ רב המועצה  .ג

בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את רשימת המועמדים להרכב  14ברוב של 

 המועצה הדתית במועצה אזורית עמק הירדן .

 אינפורמציה : .6

בעמק הירדן  הסטודנטים במכללה האקדמית כנרתהנחת אבן פינה למעונות  .א

מדובר בפרוייקט דגל  –בשטח המעונות  18.00בשעה  17.6.2014יערך ביום ג' 

הנבנה ע"י יזם פרטי מלש"ח  30 -מאוד חשוב למכללה ולמועצה במימון של כ

   .B.O.Tבשיטת 

 חברי המליאה מוזמנים .



 

 

בבית ירח . תהיה  6 -למאי יערך היריד האקולוגי ה 29בתאריך  – חינוך סביבתי .ב

 פעילות מעניינת וחשובה .

  –בית גבריאל  .ג

בשורה  –כסינמטק ע"י משרד התרבות והספורט בית גבריאל הוכר קולנוע 

ובשנים  הראשונה הבשנ₪  200,000 -חשובה שמשמעה קבלת תיקצוב של כ

 2של בבדיקת התכנות להפעלתם  הבאות התקציב יעלה בהתאמה . במקביל אנו

מסתיים אלו מושבים בכל אולם . בימים   80 -כעם נוספים אולמות קולנוע 

מלש"ח . בזמן הקרוב  1,2בהיקף של פרוייקט הרחבת החניה בבית גבריאל 

 מלש"ח . 1ספינקלרים לבית בעלות של יפורסם מכרז להתקנת 

 

 

 ראש המועצה נועל את הישיבה .

 

 

 

 

 ראש המועצה –יוסי ורדי  רשם הפרוטוקול –דודו פרץ 
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