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פרוטוקול מליאת המועצה מספר 4.4.15
שהתקיימה בבית המועצה ביום שלישי ט' באייר תשע"ה – 28.4.15
נוכחים :
יוסי ורדי – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,זהבה פרל – אלמגור ,מוטי
קומרוב – אפיקים ,אלמוג אביעוז – אשדות יעקב איחוד ,שרה יסעור – בית זרע ,חוה
ישי – האון ,אברהם קופר – חוקוק ,עוזי קרן – עין-גב ,שמוען סימוני – פוריה נוה עובד,
יוסי עמר – פוריה כפר עבודה ,עדי חלמיש – תל קציר .
חסרים:
אלי ארזי – אשדות יעקב מאוחד ,אורן שפיצר – גנוסר ,עודי גנני – דגניה א' ,רם חכמון
– דגניה ב' ,גור מלמד – כנרת ,ניר מנצר – מסדה ,ראובן סמית – מעגן ,שמעון שושן –
פוריה נוה עובד ,דני סחייק – פוריה עילית ,יהודה כהן – שער הגולן.
מוזמנים :
מאורי ישראלי ,בועז יוסף ,עו"ד יעקב קורין – יועמ"ש המועצה .
סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום . 16.4.15
 .2חוק עזר העמדת רכב וחנייתו – תיקון ועדכון החוק .
 .3אחזקת מקלטים – העמדת תקציב יעודי מתוך תקציב החזר ועדים קיים.
 .4קרן עמק הירדן – אישרור הוספת ראש המועצה כחבר בעמותה ואישרור התקנון
המתוקן עפ"י הנוסח שאושר בעבר במליאת המועצה.

 .5שנוי במבנה הארגוני של המועצה – המחלקה לרישוי עסקים
 .6אישור הרכב ועדת ביקורת של דגניה ב' .
 .7אינפורמציה .
נדון סוכם והוחלט :
ראש המועצה מבקש את אישור המליאה להוסיף סעיף לסדר היום שענינו אישור קבלתו
לעבודה של פקח הועדה המקומית לתכנון ובניה לאחר הסבר ראש המועצה,
מאשרת המליאה ברב של  12וללא מתנגדים את הוספת הסעיף לסדר היום .
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום . 16.4.15
ברב של  11וללא מתנגדים מאשרת המליאה את פרוטוקול הישיבה הקודמת .
 .2חוק עזר העמדת רכב וחנייתו – ראש המועצה הציג את החוק בנוסח המתוקן .
יועמ"ש המועצה הוסיף דברים באשר לצורך שנוצר לתיקון סעיפים בחוק ומסר כי לאחר
טיפול אושר הנוסח המובא בפני חברי המליאה ע"י משרד הפנים כנדרש .
לאחר שאלות ודיון התקיימה הצבעה :
ברב של  11וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הנוסח המתוקן לחוק .
 .3אחזקה מקלטים בישובים – ראש המועצה הציג ופירט את ההצעה שגובשה
לנושא ונדונה בהנהלת המועצה ההמליצה למליאה לקבלה .
מהות ההצעה  :עבור כל מקלט תקני בישוב (מקלט תקני הוא מקלט מאושר ע"י פקע"ר)
תקציב המועצה  ₪ 1000לשנה לעבודות אחזקה שוטפות כמו נקיון צביעה ותיקונים
קלים .
המקור התקציבי – מתוך תקציב הקצבת הועדים המופיע בתקציב המאושר של המועצה
.

הסכום שהינו מכפלת מספר המקלטים התקניים בישוב ב ,₪ 1000 -יועבר לועד
המקומי פעמיים בשנה בחודשים  :מרץ וספטמבר כנגד דו"ח ביצוע על עבודות האחזקה
במקלטי הישוב.
דו"ח ביצוע עבודות האחזקה יהיה חתום ע"י יו"ר הועד המקומי ומאושר לתשלום
בחתימת קב"ט המועצה  .קב"ט המועצה יבצע בכל ישוב ביקורת על העבודות הנ"ל
ויאשר זאת על גבי טופס יעודי .
הצעה זו תאפשר לעמוד בדרישות החוק ,ולהבטיח כי המקלטים יזכו לטיפול הנדרש
ויהיו מוכנים לשעת חרום .
לאחר דיון התקיימה הצבעה :
ברב של  11וללא מתנגדים מאשרת המליאה את ההצעה .
 .4קרן עמק הירדן –
אישור הוספת ראש המועצה כחבר לעמותה ואישור התקנון המתוקן .
יועמ"ש המועצה הסביר את הדרישה להוספת חבר עמותה .
התקיימה הצבעה ברב של  12וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הוספת ראש
המועצה כחבר עמותה ואת התקנון המתוקן כנדרש .
 .5שנוי במבנה הארגוני –
העברת המחלקה לרשוי עסקים מהאגף לפיתוח כלכלי לאגף שפ"ע .
ראש המועצה הציג את ההצעה והסיבה לשנוי במבנה הארגוני  :עם כניסת מפקח בניה
במשרה מלאה לעבודה  ,לא יבצע רני אוחנה מנהל מחלקה לרשוי עסקים את פעולות
הפיקוח על הבניה ,המעבר לאגף שפ"ע של המחלקה לרשוי עסקים תאפשר הרחבת
סמכויות ופעולות לתחום של פיקוח ואכיפה סביבתית שתבוצע ע"י רני אוחנה .
לאחר דיון התקיימה הצבעה :

ברב של  11ומתנגד  1מאשרת המליאה את העברת המחלקה לרשוי עסקים לאגף
שפ"ע .
 .6אישור הרכב ועדת ביקורת בדגניה ב'
ראש המועצה הציג את רשימת המועמדים לשמש חברים בועדת הביקורת עפ"י
הבקשות שהוגשו לאישור המועצה  :תומר ארביטי ,עינב דואב ,קובי חסין ,ואיריס שחף .
ברב של  12וללא מתנגדים מאשר המליאה את הרכב ועדת הביקורת .
 .7אישור קבלתו לעבודה במועצה של פקח הועדה המקומית – ראש המועצה הציג
את דרישת משרד הפנים לקבל אישור המועצה לקבלתו לעבודה של יוסף אשמוז
לתפקיד מפקח בניה וזאת לצורך מתן הסמכות לעבודת הפיקוח .
הנ"ל השתתף במכרז שקיימה המועצה ונבחר בועדת בחינה שהתקיימה . 2.3.15
ברב של  11וללא מתנגדים מאשרת המליאה את קבלתו לעבודה של יוסף אשמוז
לתפקיד מפקח בניה .
 .8אינפורמציה
ראש המועצה מסר כי שלושה חברי מליאה הודיעו על סיום חברותם במליאה :
יוסי ויסלר – אפיקים
גדי מאירי – מושבת כנרת
מירב כבשנה – רביד
דודו פרץ מנכ"ל המועצה עומד בקשר עם הישובים לצורך הסדרת החלפתם עפ"י הנוהל
הנדרש .
הישיבה נעולה !
חוה ישי – רשמה הפרוטוקוליוסי ורדי – ראש המועצה

