ט"ז חשון ,תשע"ה
 9נובמבר2014 ,
2014 - 186040

פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7.11.14
שהתקיימה בבית המועצה ביום ג' יא' בחשון תשע"ה – 4.11.14

נוכחים
יוסי ורדי – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,מוטי קומרוב – אפיקים ,זהבה פרל – אלמגור,
שרה יסעור – בית זרע ,רם חכמון – דגניה ב' ,חוה ישי – האון ,אברהם קופר – חוקוק ,עוזי קרן – עין
גב ,שמעון שושן – פוריה נוה עובד ,שמעון סימוני – פוריה נוה עובד ,דני סחייק – פוריה עילית ,יהודה
כהן – שער הגולן ,עדיאל חלמיש – תל קציר .

חסרים :
יוסי ויסלר – אפיקים ,אלמוג אביעוז – אשדות איחוד ,אלי ארזי – אשדות מאוחד ,נגר יגאל – גינוסר,
עודד גנני  -דגניה א' ,גדי מאירי – כנרת מושבה ,גומר מלמד – כנרת קיבוץ ,ניר מנצר – מסדה ,ראובן
סמית – מעגן ,יוסי עמר – כפר עבודה ,מירב כבשנה – רביד .

מוזמנים :
דודו פרץ ,בועז יוסף ,אהוד נוסן ,איריס שובל ,מאורי ישראלי .

סדר היום :
.1

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום .6.10.14

.2

תקציב  – 2015דיון לקביעת מסגרות ועדיפויות בתקציב ,המשך מישיבה קודמת .

.3

אישרור מתן ערבות לאתר טליה אחזקות – עדכון נוסח מהחלטת מליאה מיום . 6.10.14

.4

תיקון תקנון קרן עמק הירדן – עפ"י דרישת רשם העמותות יש לאשרר התקנון עפ"י נוסח נדרש

.5

אישור תב"רים .

.6

אינפורמציה .

ראש המועצה יוסי ורדי ביקש בפתח הישיבה להוסיף נושא לסדר היום  :חוק עזר לסלילת רחובות -
הארכת תוקף תעריפים עד ליום . 30.6.15
ברוב של  11וללא מתנגדים מאשרת המליאה הוספת הנושא לסדר היום .

נדון  ,סוכם והוחלט :
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום :6.10.14
ברוב של  10וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מישיבה קודמת .

.2

תקציב  – 2015דיון לקביעת מסגרות ועדיפויות בתקציב  -המשך מישיבה קודמת

ראש המועצה יוסי ורדי פתח את הדיון ,והציג את מדיניות המועצה לגבי בניית תקציב 2015
ומסר כי תקציב  2015יהיה עפ"י תקציב  2014ובתיקונים הנדרשים  .עוד ציין ראש המועצה
שהפעילויות החדשות שנוספו ב 2014 -יוטמעו בתקציב  2015להלן עיקרי פעילויות :
א .גיל הרך – תוספת חצי תקן  -הגדלת משרת מנהלת הגיל הרך למשרה מלאה .
ב.

חינוך סביבתי – המשכת העסקת פרוייקטור לחינוך סביבתי .

ג.

תוכנית "מצילה" – תוספת חצי תקן .

ד.

תוכנית הלאומית לילדים נוער בסיכון .

ה.

השתתפות המועצה בעלויות אחזקה של גני הילדים בישובים בסכום של  ₪ 1000לחודש
עבור כל גן למשך עשרה חודשים  .התקציב מיועד להשתתפות באחזקה השוטפת של 27
גני הילדים בישובים .

ו.

תיקצוב למגמת החקלאות בבית ירח .

ז.

ועדה מקומית לתיכנון ובניה – תוספת  3תקנים ב – 2015 -אדריכל/מתכנן ועדה ,מפקח
בניה ומחשוב הועדה  .תוספת זו במסגרת הרפורמה במנהל התכנון ואישור תקציב לנ"ל .

בועז יוסף מסר כי סיכום  1-9/14של התקציב מראה על פעילות מאוזנת – יובא לדיון ואישור ההנהלה
ביום  – 11.11.14סיכום זה יהווה את הבסיס להכנת תקציב . 2015
.3

אישורר מתן ערבות לאתר טליה אחזקות – עידכון נוסח מהחלטת מליאה מיום 6.10.14

ראש המועצה יוסי ורדי מבקש מהמליאה לעדכן ולאשרר החלטה קודמת בנושא מתן ערבות לאתר
טליה עפ"י הנוסח החדש  :בקשה לאישור ערבות לטובת בנק דקסיה ישראל להבטחת חובותיו של אתר
טליה אחזקות בע"מ עד לסכום של  . ₪ 377,365לצורך מתן ערבות המועצה משעבדת לטובת הבנק
הכנסות מכל סוג עד לסכום של . ₪ 377,365
ברוב של  14וללא מתנגדים מאשרת המליאה את מתן הערבות לאתר טליה אחזקות עפ"י הנוסח
החדש .
תיקון תקנון קרן עמק הירדן – עפ"י דרישת רשם העמותות יש לאשרר התקנון עפ"י נוסח נדרש
.4
יוסי ורדי ראש המועצה מסר כי התקבל אישור משרד הפנים לתקנון ועידכן שהמועצה ביצעה תיקון
לתקנון קרן עמק הירדן עפ"י דרישת רשם העמותות .
עו"ד יעקב קו רין היועמ"ש פירט את השינויים שבוצעו בתקנון העמותה כפי שמונח בפני חברי המליאה
והדגיש שעיקרן הגדול של השינויים הם שינוי נוסח ותיקונים קטנים המתחייבים עפ"י החוק .
ברוב של  14וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התקנון בחדש .
אישור תב"רים :
.5
ראש המועצה יוסי ורדי מביא לאישור המליאה את רשימת התברים הנ"ל

שילוט חופי הכנרת 2014 -

תב"ר מס' :2135
סכום.₪ 30,000 :
מקורות מימון :משרד הפנים ,תקציב פיתוח  2014חופים .₪ 30,000 -
ברוב של  14וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
מצופים וציוד הצלה לחופי הכנרת 2014 -

תב"ר מס' :2136
סכום.₪ 20,000 :
מקורות מימון :משרד הפנים ,תקציב פיתוח  2014חופים .₪ 20,000 -
ברוב של  14וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
סוכות הצלה לחופים :האון ,גנוסר ומעגן 2014 -

תב"ר מס' :2137
סכום.₪ 150,000 :
מקורות מימון :משרד הפנים ,תקציב פיתוח  2014חופים .₪ 150,000 -
ברוב של  14וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
פעולות לבטיחות בדרכים 2014 -

תב"ר מס' :2138
סכום.₪ 48,000 :
מקורות מימון :הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים .₪ 43,000 - 2014
קרן פיתוח מועצה . ₪ 5,000 - -
ברוב של  14וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
פיתוח חניה וגדר היקפית בבית גבריאל

תב"ר מס' :2139
סכום.₪ 250,000 :
מקורות מימון :קרן פיתוח מועצה .₪ 100,000 -
משרד הפנים תקציב פיתוח .₪ 150,000 - 2014
ברוב של  14וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
.6

חוק עזר לסלילת רחובות – הארכת תוקף תעריפים עד ליום 30.6.15

ראש המועצה הציג הנושא ומסר כי עפ"י החלטת המליאה מיום  24.6.14ובהמשך אישור משרד הפנים
אושרה הארכת תוקף לתעריפים בחוק העזר לסלילת רחובות עד ליום  .31.12.14מיד לאחר קבלת
ההחלטה המועצה פנתה לחברת אורבניקס לבצע עבודה מקיפה לעדכון חוק העזר על מרכביו השונים
לרבות בדיקת התחשיבים והתעריפים שנקבעו בו .
חברת אורבניקס הודיעה למועצה כי בגלל היקף העבודה לא תוכל לסיים את התהליך הנדרש ליום
 ,31.12.14ולכן מציעה למועצה לקבל החלטה במליאה על ארכה עד ליום ה 30.6.15 -ולקבל על כך
את אישור משרד הפנים .
עוד הוסיף ראש המועצה כי הנוסח המתוקן של חוק העזר והתעריפים יובאו לדיון במליאת המועצה
כנדרש .
ברוב של  14וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הארכת תוקף התעריפים עד ליום .30.6.2015

.7

אינפורמציה :
א.

"צוק איתן"

ראש המועצה יוסי ורדי עידכן שהמועצה קיבלה סכום של כ 320 -אלש"ח לטובת אירוח בישובים
בתקופת "צוק איתן" .כל ישוב שהשתתף יקבל את החלק היחסי בהתאם לדיווח ימי האירוח ,ועפ"י
תעריף שקבעו משרדי האוצר והפנים ,בהזדמנות זו הודה שוב לכל ישובי המועצה שהשתתפו באירוח .
ב .כינוס ישיבת מליאת ועדה לתכנון ובניה
ראש המועצה יוסי ורדי מסר על כינוס ישיבת מליאה בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לדון בבקשת
חברת מקורות להנחת קו מים בקוטר גדול העובר בשטחי ישובים.
ראש המועצה עידכן שהוא מנוע מלהשתתף בישיבה זו ולצורך כך הוא ימנה חבר ועדה שינהל את
הישיבה וכמו כן חברי מליאה שישוביהם קשורים לפרוייקט יהיו מנועים מלהשתתף בישיבה .
ג .תוכנית אב לתיירות חקלאות במועצה
ראש המועצה יוסי ורדי עידכן שהמועצה הכינה תוכנית אב לתיירות חקלאית בהובלת ד"ר דלית גרסול
התוכנית מציגה מסלולים וכיוונים להעצמת התיירות חקלאית /כפרית בישובי המועצה .לתוכנית
שותפים נציגי המועצה ומשרדי התיירות והחקלאות  .עוד ציין שבאחת ישיבות המליאה הבאות נזמן
את ד"ר גרסול להציג את התוכנית .
ד .מבני ייעודי למחלקת הרווחה במועצה
ראש המועצה יוסי ורדי עידכן על תיכנון של מבנה יעודי למשרדי הרווחה בסדר גודל של כ₪ 250 -
שיתן מענה לעובדי המחלקה עפ"י פרוגרמה של משרד הרווחה .
ה .הקמת מבנה חדש במייסדים
ראש המועצה יוסי ורדי עידכן שבימים אלו הסתיימה הכנת פרוגרמה של בינוי בשטח המייסדים
שאמור לתת מענה לצורכי אוכלוסיית הגימלאים המשתתפים בפעילות ביתנו  ,השלב הבא
יהיה הכנת תיק תורם וגיוס תקציבים לפרוייקט חשוב זה .
ראש המועצה נועל את הישיבה .

בברכה

יוסי ורדי – ראש המועצה

דודו פרץ – רשם הפרוטוקול

