ח' אב ,תשע"ד
 4אוגוסט2014 ,
2014 - 172824

פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4.6.14
שהתקיימה בבית המועצה ביום ג' כו' בסיון תשע"ד – 24.6.14
צירוף עידכון תקציב 2014
נוכחים :
יוסי ורדי – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,זהבה פרל – אלמגור ,מוטי קומרוב – אפיקים,
אלי ארזי – אשדות מאוחד ,אלמוג אביעוז – אשדות איחוד ,שרה יסעור – בית זרע ,נגר יגאל –
גינוסר ,חוה ישי – האון ,אברהם קופר – חוקוק ,גדי מאירי – כנרת מושבה ,גור מלמד – כנרת
קיבוץ ,ראובן סמית – מעגן ,עוזי קרן – עין גב ,שמעון שושן – פוריה נוה עובד ,יוסי עמר  -פוריה כפר
עבודה ,דני סחייק – פוריה עלית ,מירב כבשנה  -רביד.
חסרים :
יוסי ויסלר – אפיקים ,אמיר בדר – דגניה א' ,חכמון רם – דגניה ב' ,ניר מנצר – מסדה ,שמעון סימוני
– פוריה נוה עובד ,יהודה כהן – שער הגולן ,חיים אופיר – תל קציר .
מוזמנים :
דודו פרץ ,אהוד נוסן ,בועז יוסף ,מאורי ישראלי ,רענן סרי.
משתתפים :
חיים חליוה – יו"ר ועד מקומי פוריה עילית.
אפי שלו – יו"ר ועד מקומי אשדות איחוד

סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום .13.5.14
 .2אישור הרכב ועדת ביקורת בקיבוץ האון.
 .3חוק עזר לסלילת רחובות – הארכת תוקף תעריפים עד ליום . 31.12.14

 .4צו מיסים לשנת . 2015
 .5תקציב – 2014דו"ח ביצוע רבעון ראשון .
 .6תקציב  – 2014עידכון .
 .7אישור תברים .
 .8הודעה על חופשה פרטית בחו"ל של ראש המועצה .
 .9אינפורמציה .
ראש המועצה יוסי ורדי מבקש להוסיף לסדר היום  2נושאים נוספים:
 .1עידכון מחירי חוגים לשנה"ע תשע"ה .
 .2תשתיות ציבוריות בכנרת המושבה .
ברוב של  13בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הוספת  2הסעיפים לסדר היום .

נדון  ,סוכם והוחלט :
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום :13.5.14
ברוב של  13וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מישיבה קודמת .
 .2אישור הרכב ועדת ביקורת בקיבוץ האון :
ראש המועצה מבקש לאשר את הרכב ועדת הביקורת של קיבוץ האון :
א .ניב קמפי
ב .מלי מרגוליס
ג .רוחמה הללי
ברוב של  13וללא מתנגדים מאשרת המליאה את חברי ועדת ביקורת של קיבוץ האון.
 .3חוק עזר לסלילת רחובות – הארכת תוקף תעריפים עד ליום 31.12.14
ראש המועצה יוסי ורדי הציג בפני המליאה את הצורך לפנות למשרד הפנים להארכת
תוקף תעריפים חוק עזר סלילת רחובות עד ליום . 31.12.14
וזאת כתוצאה שבדיעבד הסתבר כי תוקף התעריפים של חוק העזר פג ביום  31.12.13לפי
כך נדרשת המועצה לפעול עפ"י נוהלי משרד הפנים ולאשר במליאה בקשה להארכת תוקף.
להלן נוסח החלטה לאישור המליאה :

א .המליאה מאשרת כי התעריפים הנוכחיים עפ"י חוק העזר לסלילת רחובות יחולו עד ליום
 . 31.12.14ותפנה למשרד הפנים לאישור .
ב .במקביל פועלת המועצה לעדכן חוק העזר על כל מרכיביו לרבות התחשיבים שעל פיהם נערך
חוק העזר וזאת עד ליום . 31.12.14
ג .כמקובל וכנדרש יובא חוק העזר על תחשיביו לדיון ואישור המליאה במסגרת לוח הזמנים לעיל
ברוב של  13בעד ו 4 -מתנגדים המליאה מאשרת את הצעת ההחלטה על  3סעיפיה .
 .4צו מיסים לשנת 2015
ראש המועצה יוסי ורדי הציג את צו המיסים לשנת  2015ועידכן שאין שינוי בתעריפים
למעט ה"טייס האוטומטי" עליה בגובה של . 0.75%
ברוב של  16בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את צו המיסים לשנת . 2015
 .5תקציב  – 2014דו"ח רבעון ראשון :
בועז יוסף גזבר המועצה נתן סקירה מקיפה לגבי דו"ח ביצוע רבעון הראשון והדגיש
שמנתוני רבעון ראשון לא תמיד ניתן לשקף את הדו"ח השנתי ,נמתין לדו"ח החציוני
שהוא למעשה משקף טוב יותר את ההתנהלות התקציבית השנתית.
בסך הכל ניתן ללמוד שההתנהלות התקציבית הינה אחראית והצפי לסיום  2014תהיה
באיזון .
ברוב של  16בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את דו"ח רבעון ראשון .
 .6תקציב  – 2014עידכון
ראש המועצה יוסי ורדי עידכן שלאור השינוי של מענק האיזון ל 5,2 -מלש"ח המועצה
ביצעה עידכונים מחייבים בתקציב כפי שמפורטים במסמך שהונח בפני חברי המליאה והמצורף
לפרוטוקל זה .
ברוב של  17בעד וללא מתנגדים המליאה מאשרת את עידכון תקציב . 2014
 .7אישור תברים  :יוסי ורדי ראש המועצה מבקש לאשר את רשימת התברים הנ"ל :
תב"ר מס' : 1995
 :תיקון ליקויי בטיחות בבית בנדל (הגדלת תב"ר).
סכום קודם.₪ 350,000 :

סכום הגדלה.₪ 200,000 :
סה"כ .₪ 550,000 :
מקורות מימון :טוטו קרן המתקנים .₪ 130,000
קרן פיתוח מועצה( ₪ 420,000 -היה .) ₪ 219,394
תב"ר מס'  :2076שיקום כבישים וביוב במושבת כנרת  -שכונת גן רחל (הגדלת תב"ר).
סכום קודם.₪ 400,000 :
סכום הגדלה.₪ 300,000 :
סה"כ .₪ 700,000 :
מקורות מימון :קרן היטלי השבחה כנרת מושבה .₪ 400,000
קרן היטלי ביוב מועצה.₪ 300,000 -
תב"ר מס'  :2096גינות קהילתיות והטמעת מיחזור והפרדה במקור.
סכום.₪ 110,000 :
מקורות מימון :המשרד להגנת הסביבה .₪ 75,000 -
קרן פיתוח מועצה .₪ 35,000 -
תב"ר מס'  :2097עבודות השלמה במעגנת עין גב.
סכום.₪ 27,000 :
מקורות מימון :החברה הממשלתית לתיירות – החמ"ת .₪ 27,000 -
תב"ר מס'  :2098בניית בית כנסת בקיבוץ שער הגולן.
סכום.₪ 700,000 :
מקורות מימון :המשרד לשרותי הדת .₪ 500,000 -
מועצה דתית .₪ 200,000 -
תב"ר מס'  :2099שיקום מדרכות בקיבוץ אשדות יעקב איחוד
סכום.₪ 150,000 :
מקורות מימון :משרד הפנים ,תקציב פיתוח .₪ 150,000 - 2014
תב"ר מס'  :2100שיפוץ מגרש כדורסל בקיבוץ תל קציר
סכום.₪ 100,000 :
מקורות מימון :משרד הפנים ,תקציב פיתוח .₪ 100,000 - 2014

תב"ר מס'  :2101שיפוץ גנון בקיבוץ עין גב
סכום.₪ 150,000 :
מקורות מימון :משרד הפנים ,תקציב פיתוח .₪ 150,000 - 2014
תב"ר מס'  :2102סגירת מרפסת במרכז לקשיש – המייסדים.
סכום.₪ 120,000 :
מקורות מימון :משרד הפנים ,תקציב פיתוח .₪ 120,000 - 2014
תב"ר מס'  :2103מתקן משחקים בקיבוץ דגניה א'.
סכום.₪ 50,000 :
מקורות מימון :קרן עבודות פיתוח מועצה .₪ 50,000 -
תב"ר מס'  :2104הצללת חצר בית ספר נופי ארבל
סכום.₪ 100,000 :
מקורות מימון :משרד הפנים ,תקציב פיתוח .₪ 100,000 - 2014
תב"ר מס'  :2105שיפוץ והצטיידות בתחנה לייעוץ.
סכום.₪ 50,000 :
מקורות מימון :קרן עבודות פיתוח מועצה .₪ 50,000 -
תב"ר מס'  :2106שיפוץ והצטיידות בשרות פסיכולוגי חינוכי שפ"ח.
סכום.₪ 60,000 :
מקורות מימון :קרן עבודות פיתוח מועצה .₪ 60,000 -
תב"ר מס'  :2107רכישת מחשבים לבתי הספר.
סכום.₪ 300,000 :
מקורות מימון :קרן עבודות פיתוח מועצה .₪ 300,000 -
תב"ר מס'  :2108שיפוץ מגרשי ספורט ומתקנים
סכום.₪ 110,000 :
מקורות מימון :קרן עבודות פיתוח כנרת מושבה .₪ 110,000 -
תב"ר מס'  :2109החלפת מתקני משחקים בגן ילדים בכנרת המושבה.
סכום.₪ 50,000 :
מקורות מימון :קרן עבודות פיתוח כנרת מושבה .₪ 50,000 -

תב"ר מס'  :2110רכישת ציוד התעמלות.
סכום.₪ 160,000 :
מקורות מימון :ספורט טוטו .₪ 120,000 -
קרן לעבודות פיתוח מועצה.₪ 40,000 -
תב"ר מס'  :2111בניית גן ילדים בקיבוץ חוקוק.
סכום.₪ 729,204 :
מקורות מימון :משרד החינוך .₪ 729,204 -
תב"ר מס'  :2112רכישה והצבת מבנים יבילים בקיבוץ עין גב.
סכום.₪ 3,300,000 :
מקורות מימון :המשרד לפיתוח הנגב והגליל.₪ 1,350,000 -
משרד השיכון.₪ 400,000 -
השתתפות הקיבוץ.₪ 1,550,000 -
תב"ר מס'  :2113רכישה והצבת מבנים יבילים בקיבוץ כנרת.
סכום.₪ 1,320,000 :
מקורות מימון :המשרד לפיתוח הנגב והגליל.₪ 540,000 -
משרד השיכון.₪ 160,000 -
השתתפות הקיבוץ.₪ 620,000 -
תב"ר מס'  :2114רכישה והצבת מבנים יבילים בקיבוץ שער הגולן.
סכום.₪ 1,980,000 :
מקורות מימון :המשרד לפיתוח הנגב והגליל.₪ 810,000 -
משרד השיכון.₪ 240,000 -
השתתפות הקיבוץ.₪ 930,000 -
תב"ר מס'  :2115רכישה והצבת מבנים יבילים בקיבוץ חוקוק.
סכום.₪ 1,650,000 :
מקורות מימון :המשרד לפיתוח הנגב והגליל.₪ 675,000 -
משרד השיכון.₪ 200,000 -
השתתפות הקיבוץ.₪ 775,000 -

תב"ר מס'  :2116שדרוג והקמת קווי מים חדשים בכנרת המושבה.
סכום.₪ 120,000 :
מקורות מימון :קרן היטלי אגרת הנחת צנרת – כנרת המושבה.₪ 120,000 -
תב"ר מס'  :2117ביצוע קו ביוב גרביטציוני בחלק הצפוני של כנרת המושבה.
סכום.₪ 200,000 :
מקורות מימון :קרן היטלי ביוב  -מועצה.₪ 200,000 -
תב"ר מס'  :2118ביצוע קו ביוב ברחוב המשתלה בכנרת המושבה. .
סכום.₪ 80,000 :
מקורות מימון :קרן היטלי ביוב מועצה .₪ 80,000 -
תב"ר מס'  :2119עיקור חתולי .
סכום.₪ 100,000 :
מקורות מימון :משרד החקלאות .₪ 50,000 -
קרן פיתוח מועצה .₪ 50,000 -
תב"ר מס'  :2120שיקום גדר ביטחון בעין גב .
סכום.₪ 150,000 :
מקורות מימון :משרד הביטחון .₪ 150,000 -
תב"ר מס'  :2121שיקום גדר ביטחון בדגניה א .
סכום:

.₪ 150,000

מקורות מימון :משרד הביטחון .₪ 150,000 -
תב"ר מס'  :2122שיקום גדר ביטחון במסדה .
סכום.₪ 150,000 :
מקורות מימון :משרד הביטחון .₪ 150,000 -
תב"ר מס'  :2123שיקום דרך ביטחון בדגניה ב' .
סכום.₪ 100,000 :
מקורות מימון :משרד הביטחון .₪ 100,000 -
תב"ר מס'  :2124פתרון בעיות בטיחות בבתי הספר ובגני ילדים
סכום.₪ 100,000 :

מקורות מימון :קרן לעבודות פיתוח מועצה .₪ 100,000-
ראש המועצה יוסי ורדי עידכן באופן מפורט את רשימת התברים וחשיבותן .
ברוב של  15בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את רשימת התברים .
 .8ראש המועצה הודיע כי בכוונתו לצאת לחופשה פרטית בחו"ל מיום  30.6.14ועד ליום
7.7.14
 .9עידכון מחירי חוגים לשנה"ל תשע"ה :
מדד המחירים לצרכן מיום  16.6.13עלה ב 0.99% -ולכן ממליץ ראש המועצה לעדכן את
מחירי החוגים ב 1% -ביחס לשנה"ל הקודמת המחירים יעוגלו בהתאם .
ברוב של  13בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה העלאת מחירי החוגים ב. 1% -
 .10תשתיות ציבוריות בכנרת המושבה :
להלן הצעת החלטה למליאת המועצה :
המליאה מאשרת את הודעת ראש המועצה בדבר כוונות המועצה לבצע את התשתיות
הציבוריות ברחוב המשתלה בישוב כנרת המושבה והבהיר כי פעולות אלו תבוצענה
בשלבים ועל פי חוקי העזר התקפים לנושא זה .
ברוב של  17בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הצעת ההחלטה .
 .11אינפורמציה:
א .בית גבריאל :
 )1הרחבת החניה – הושלם הפרוייקט ב 1,2 -מלש"ח .
 )2ספינקלרים – אנו לקראת פרסום מכרז להתקנת ספינקלרים באומדן של  1מלש"ח.
 )3מסעדה – הזכיין של המסעדה הודיע לפני  4שבועות שאינו יכול להמשיך את הפעילות
וביקש לצאת מהמקום בשלב זה המסעדה מופעלת ע"י צוות מבית גבריאל במתכונת של
קפה ומאפה במקביל מחפשים מפעיל חדש למסעדה .
ב .ועדה מקומית :
ראש המועצה עידכן על הרפורמה של משרד הפנים בנושא ועדות מקומיות ,ציין שהמשמעות
המרכזית הינה קבלת סמכויות נוספות לצורך כך עידכן שהועדה תתוגבר בכ"א :אדריכל ואחראי
תיקשוב .
ג .גדעון שמואל ( חשב שכר לשעבר)

לפני כחודש נגזר עונשו של חשב השכר גדעון שמואל  ,הוא נשלח ל 6-שנים בכלא וקנס כספי של 1
מלש"ח .
המועצה תבצע את כל הפעולות הנדרשות ע"מ לגבות את הקנס .
ד .מועצה דתית
ראש המועצה עידכן את המליאה בהרכב המועצה הדתית החדשה :
יוסי בן חור – יו"ר – פוריה נוה עובד
עוזי בן שלם – גזבר – דגניה ב'
ניסים אלקובי – חבר – פוריה נוה עובד
מיכה סוסון – חבר – אשדות יעקב איחוד
חיה ענבר שפיצר – חברה – גנוסר
שמוליק ממו – חבר – כנרת מושבה
דורון וכטל – חבר – תל קציר
ראש המועצה איחל הצלחה ליוסי בן חור וחברי המועצה הדתית בהרכבה החדש והודה לניסים
אלקובי היו"ר היוצא על פועלו הרב והמקיף.
ה .בית ספר קיץ – קייטנות לכיתות א'-ב'
מתאריך  1.7.14ועד  – 21.7.14תתקיים קייטנה לכיתות א'-ב' לילדי הישובים בבית הספר נופי ארבל
עפ"י תוכנית והנחיות של משרד החינוך .
המועצה מסיעה את הילדים בצורה מסודרת .
ראש המועצה נועל את הישיבה .
בברכה

דודו פרץ – ראש המועצה

יוסי ורדי – רשם הפרוטוקול

