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פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6.6.15
שהתקיימה בבית המועצה ביום שלישי יג' בתמוז תשע"ה – 30.6.15
נוכחים
יוסי ורדי – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,זהבה פרל – אלמגור ,מוטי
קומרוב – אפיקים ,אלון מירמסקי – אפיקים ,אלי ארזי – אשדות מאוחד ,שרה יסעור –
בית זרע ,רם חכמון – דגניה ב' ,חוה ישי – האון ,אברהם קופר – חוקוק ,גור מלמד –
כנרת קיבוץ ,אוריה מאירי – כנרת מושבה ,ראובן סמית – מעגן ,דני סחייק – פירית
עילית ,עוזי קרן – עין גב ,שמעון סימוני – פוריה נוה עובד ,שמעון שושן – פוריה נוה
עובד ,יוסי עמר פוריה כפר עבודה ,אורן שפיצר – גנוסר ,דני דותן – רביד ,עדי חלמיש –
תל-קציר .
חסרים :
אלמוג אביעוז – אשדות יעקב איחוד ,עודי גנני – דגניה א' ,ניר מנצר – מסדה ,יהודה
כהן – שער הגולן.
מוזמנים :
דודו פרץ ,בועז יוסף ,אהוד נוסן ,רענן סרי ,עו"ד גולן ,מאורי ישראלי ,עפרה פייקוב,
איריס שובל .
 .1ראש המועצה יוסי ורדי מבקש בפתח הישיבה לברך  3חברי מליאה חדשים :
 .1אלון מרמיסקי – אפיקים ,מחליף את יוסי ויסלר .
 .2אוריה מאירי – כנרת מושבה ,מחליף את גדי מאירי .
 .3דני דותן – רביד ,מחליף את מירב כבשנה .

כמו כן מציין ראש המועצה יוסי ורדי כי לסדר היום נוסף סעיף בנושא אישור התקשרות
עם קבלן זוכה במכרז לביצוע תחנת סניקה ביוב וקווים בקטע מכללה למעונות
הסטודנטים – הודעה מראש על כך נמסרה בכתב לכל חברי המליאה ..
סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום . 26.5.15
 .2אישור הרחבת התקשרות עם קבלן זוכה במכרז לביצוע תחנת סניקת ביוב וקווים
בקטע מכללה למעונות הסטודנטים.
 .3תקציב  – 2015דו"ח ביצוע רבעון ראשון – מצ"ב חומר .
 .4צו ארנונה לשנת  – 2016מצ"ב חומר .
 .5אשכול רשויות גליל מזרחי – הצעה ליציאה מהאשכול .
 .6אישור להרכב ועדות חובה ורשות של המועצה – מצ"ב חומר .
 .7תקנון חברת ידידי בית גבריאל בע"מ – עדכון – מצ"ב חומר .
 .8אישור תבר"ים – מצ"ב חומר .
 .9אינפורמציה .
נדון ,סוכם ,הוחלט :
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום . 26.5.15
ברוב של  14וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול .
 .2אישור הרחבת התקשרות עם קבלן זוכה במכרז לביצוע תחנת סניקה לביוב וקווים
בקטע מכללה למעונות הסטודנטים
ראש המועצה יוסי ורדי מבקש מהמליאה אישור להרחבת התקשרות עם הקבלן הזוכה
במכרז וזאת עקב הצורך הדחוף לבצע השלמת עבודות שלא נכללו במכרז בהיקף של

 519,000ש"ח (כולל מע"מ) היקף המכרז עומד בסכום של ( ₪ 1,631.208כולל מע"מ).
דבר המחייב את אישור המליאה עפ"י חוק חובת המכרזים  .ראש המועצה מבקש לאשר
את נוסח ההחלטה הבאה  :מליאת המועצה מאשרת את תוספת הנדרשת המהווה 32%
מסכום הזכיה המקורי במכרז ,הקבלן הזוכה היה י .לרר בע"מ והמכרז בוצע באמצעות
החברה למשק וכלכלה  .ברוב של  18בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הרחבת
המכרז ב – . 32%
 .3תקציב  – 2015דו"ח ביצוע רבעון ראשון.
גזבר המועצה בועז יוסף נתן סקירה מקיפה על דו"ח ביצוע רבעון ראשון ועידכן
שההתנהלות התקציבית של המועצה ברבעון זה מלמדת על כיוון נכון ועמידה במסגרת
התקציב השנתי במידה ולא יהיו זעזועים או שינויים מהותיים  .בועז יוסף התייחס
להתנהלות התקציבית הלא תקינה של "התחנה" וכן פער שקיים בסעיף הבטחון של כ-
 ₪ 400,000שנוצר כתוצאה משינויים בנהלי העבודה מול משרד הבטחון אך בסוף
השנה סעיף זה אמור להתאזן  17 .בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את דו"ח
ביצוע רבעון ראשון . 2015
.4צו ארנונה לשנת 2016
ראש המועצה יוסי ורדי הציג את צו הארנונה לשנת  2016וכן את התוספת של 1.27%
עפ"י החוק.
ברוב של  18וללא מתנגדים מאשרת המליאה את צו הארנונה לשנת  2016עם השינוי
המוצע בסעיף  1.7כלהלן :
1.7

"יחידת שטח"  -כל מ"ר של נכס ,בשטח היחידה נכלל כל שטח הבניין לרבות חדרי מגורים,
כניסה ,ממ"ד ,פרוזדורים ,מטבח ,הול ,אמבטיה ,שירותים ,סככות ,מחסן ,יציע ,מרפסות ,בריכת
שחייה מקורה ושאינה מקורה ( למעט בריכות מפלסטיק מתקפלות וזמניות שאינן מקובעות),
גזוזטראות ,קירות חוץ ,קירות פנים ,וכל שטח מקורה אחר חיצוני ופנימי.

"למרות האמור לעיל ,ביחידה המשמשת למגורים בלבד – מחסן וחניה שאין בו קיר משותף
צמוד ליחידת המגורים ,אינו נכלל בשטח היחידה".


מצ"ב הצו .

התבקש דיון בנושא גובה הארנונה החקלאית  -ראש המועצה מציע להקים צוות בחינה
בראשות גור מלמד ,ראובן סמית ,שרה יסעור ובועז יוסף שיבחנו את כל הסוגיות שעלו
בנושא הארנונה החקלאית אל מול השרותים שהמועצה נותנת .הדו"ח יוגש עד לתאריך
1לדצמבר  2015ויועלה לדיון במליאה .
ברוב של  20וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הקמת צוות הבחינה,
 .5אשכול רשויות גליל מזרחי – הצעה ליציאה מהאשכול.
ראש המועצה יוסי ורדי מבקש מחברי המליאה את אישורם ליציאה מאשכול גליל מזרחי
צעד זה התגבש לאחר שנתיים של חברות באשכול בהן לא מצאנו יתרון יחסי בחברות
זו.
הפרויקט המשותף "גלילאום" ושיתןף הפעולה בתחום החינוך באשכול מזרחי ימשך
למרות יציאתנו ,במקביל אנו בוחנים אפשרות להקמת אשכול חדש שיכלול את
ההרשויות הבאות :טבריה ,עמק הירדן ,בית שאן ,עמק המעיינות וגליל תחתון  ,עם
אפשרות לצרף את יבנאל ,כפר כמא וכפר תבור הנושא עדיין ממתין לדיון במשרד
הפנים .
ראש המועצה מבקש מהמליאה ולאשר את יציאת המועצה מאשכול גליל מזרחי .
ברוב של  13בעד  1מתנגד – המליאה מאשרת את יציאת המועצה מהאשכול
 .6אישור להרכב ועדות חובה ורשות של המועצה .
ראש המועצה יוסי ורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את הרכב ועדות חובה והרשות
הבאים :

ועדות חובה
 .1חברי הנהלת המועצה –
 .2יוסי ורדי יו"ר
 .3זהבה פרל  -אלמגור
 .4מוטי קומרוב -אפיקים
 .5שרה יסעור  -בית זרע
 .6חוה ישי  -האון
 .7אברהם קופר חוקוק
 .8ניר מנצר  -מסדה
 .9עוזי קרן עין-גב
 .10שמעון סימוני  -נוה עובד
.11דני סחייק  -פוריה עילית
.12יהודה כהן  -שער הגולן
א .ועדת בקורת -
 .1אהוד בן אפרים – אלומות – יו"ר
 .2גור מלמד – כנרת קיבוץ
 .3עדי חלמיש – תל קציר
ב .ועדת מכרזים -
 .1אלי ארזי –אשדות מאוחד – יו"ר
 .2דודו פרץ – מנכ"ל המועצה  -מרכז הועדה
 .3ראובן סמית – מעגן

 .4חוה ישי – האון
 .5עודד גנני – דגניה א'
 .6עו"ד קורין  -יועמ"ש המועצה
 .7בועז יוסף – גזבר המועצה
ג .ועדת הנחות
 .1שמעון שושן – יו"ר הועדה
 .2בועז יוסף  -גזבר המועצה
 .3איריס שובל  -מנהלת אגף קהילה
 .4שרה יסעור – בית זרע  -מ.מ .יו"ר
 .5עו"ד קורין – יועץ משפטי
ברב של  17ללא מתנגדים מאשרת המליאה את הועדה ואת שרה יסעור כממלאת מקום
ד .ועדת מל"ח -
 .1יוסי ורדי  -יו"ר הועדה
 .2דודו פרץ  -רמ"ט הועדה
 .3אורי אפרת  -מרכז הועדה
 .4מאורי ישראלי  -מנהל מכלול תשתיות ולוגסטיקה ,סגן יו"ר הועדה
 .5אריק ראובני  -אחראי מים
 .6זיו הרחול  -אחראי מים
 .7סרחיו וינר  -אחראי מזון
 .8יוסי אשמוז  -אחראי דלק ואחראי משק כללי
 .9עזרא מכפש  -אחראי תחבורה
.10שולי מגן  -אחראי תחבורה

.11רון יצחקי -אחראי חקלאות
.12ראובן סמית -אחראי חקלאות
.13ששון מועלם -אחראי בינוי ושיכון
.14אמנון חג'בי -אחראי כח חשמל
.15רענן סרי -תברואה
.16ד"ר גיא בן שימחון -וטרינר
.17איריס שובל -מנהלת מכלול אוכלוסיה
.18ריבקי אלגד -אחראית בריאות
.19יוסי בן חור -אחראי פס"ח
.20עילום אביגדורי -אחראי תיירות
.21פימה הלברט -מנהל מכלול מידע לציבור
.22עפרה פייקוב -מנהלת מכלול חינוך
.23ערן שגיא -מנהל מכלול כ"א
.24חנה פיטרו -מוקד פניות הציבור
.25בועז יוסף -גזבר
.26מיכל כהן -מזכירת הועדה
.27אפרת מראד -מזכירת הועדה
ברוב של  17וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הרכב הועדה ;
ה .ועדת ערר לענייני ארנונה
 .1עו"ד קרני יעקב – שער הגולן – יו"ר .
 .2ארנון קלדניצקי – אפיקים .

 .3עליזה ברקאי – אשדות יעקב איחוד .
 .1ועדה חקלאית
 .2רם חכמון – דגניה ב' – יו"ר
 .3רון יצחקי –כנרת קיבוץ
 .4ראובן סמית – מעגן
 .5יואב טריידל – כנרת מושבה
 .6נבו צרי  -אפיקים
 .7רחלי בן צבי – דגניה א
ברוב של  17ללא התנגדות מאשרת המליאה את הרכב הועדה
* במליאה הבאה תובא הצעה שמית להוספת  2חברים לועדה .
ו .ועדה מקומית לתכנון ובניה
מועצת הרשות היא מליאת הועדה
ועדת משנה לתכנון ובניה
 .1יוסי ורדי – יו"ר
 .2עוזי קרן – עין גב
 .3שמעון שושן – פוריה – נוה עובד
 .4אלי ארזי – אשדות מאוחד
 .5אלון מרימסקי – אפיקים – במקום דני סחייק .
 .6עודד גנני – דגניה א'
 .7אלמוג אביעוז – אשדות יעקב איחוד
 .8אוריה מאירי – כנרת מושבה  -במקום גדי מאירי .

ברוב של  17וללא מתנגדים מאשרת המליאת את החלפת החברים בהרכב הועדה את
אלון מרמסקי ואוריה מאירי במקום דני סחייק וגדי מאירי
* במליאה הבאה תובא הצעה שמית להוספת  2חברים .
ז .ועדת איכות הסביבה – בהקמה
ח .ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור – צריך להקים
ט .ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים – צריך להקים
י .ועדה למיגור אלימות – צריך להקים
יא .ועדה לקליטת עליה – לבדוק האם ועדת חובה
יב .ועדת השקעות
.1יוסי ורדי  -ראש המועצה
.2דודו פרץ  -מנכ"ל המועצה
.3בועז יוסף  -גזבר המועצה  -יו"ר
.4מירל כהן  -רו"ח
.5שרה בילט  -מנהלת חשבונות
ברוב של  17ללא מתנגדים מאשרת המליאה את הרכב הועדה .

ועדה להקצאת קרקע או מבנה
.1דודו פרץ  -מנכ"ל המועצה  -יו"ר
.2בועז יוסף  -גזבר המועצה
.3עו"ד יעקב קורין  -יועמ"ש
.4ששון מועלם  -מהנדס המועצה
.5מאורי ישראלי  -מנהל אגף לפיתוח כלכלי
ברוב של  17ללא מתנגדים מאשרת המליאה את הרכב הועדה .
יג .ועדת רכש
 .1בועז יוסף – גזבר המועצה  -יו"ר הועדה
 .2אורי אפרת – קב"ט המועצה
 .3ערן שגיא  -מנהל ארגוני אגף החינוך
ברוב של  17ללא מתנגדים מאשרת המליאה את הרכב הועדה .
יד .ועדת תמיכות – לבדוק
ועדות רשות
א.ועדת תעבורה/בטיחות בדרכים
.1דודו פרץ  -מנכ"ל המועצה  -יו"ר
.2ששון מועלם  -מהנדס הועדה
.3אמנון חג'בי  -קצין בטיחות בתעבורה
.4רענן סרי  -מנהל אגף שפ"ע
.5ערן שגיא  -מנהל ארגוני אגף חינוך נוער וספורט
.6אורי אפרת  -מנהל מח' בטחון
.7ראובן אוליאל  -ממונה בטיחות

ברוב של  17ללא מתנגדים מאשרת המליאה את הרכב הועדה .

ב.ועדת בטיחות
.1רענן סרי – מנהל אגף שפ"ע – יו"ר
.2אמנון חג'בי  -קצין בטיחות בתעבורה
.3ערן שגיא  -מנהל ארגוני אגף חינוך נוער וספורט
.4אורי אפרת  -מנהל מח' בטחון
.5ראובן אוליאל  -ממונה בטיחות
ברוב של  17ללא מתנגדים מאשרת המליאה את הרכב הועדה .
ג.ועדת בטחון
 .1אורי אפרת -מרכז הועדה
 .2אריה סולפיין -אלומות
 .3עילם תומר -אפיקים
 .4יונתן שטנדל -אשדות יעקב איחוד
 .5יצחק כהן -אשדות יעקב מאוחד
 .6חן גיצין -בית זרע
 .7יונתן הופמן -דגניה א'
 .8יניב טייכנר -דגניה ב'
 .9אריאל צימבליסטה -האון
.10נימרוד שני -כנרת קיבוץ
.11משה הניגמן -מסדה
.12עמיעד ערב -מעגן
.13חן אלה -שער הגולן

.14ערן רון -תל קציר
 .2ברוב של  17ללא מתנגדים מאשרת המליאה את הרכב הועדה .
 .7תקנון חברת ידידי בית גבריאל בע"מ – עידכון
 .3ראש המועצה יוסי ורדי נתן סקירה על תהליך עידכון תקנון החברה של ידידי בית
גבריאל ואת כל השינויים שבוצעו בתקנון וזאת בהתאם לנוהל אסדרה של חברות
ערוניות עפ"י הנחיות משרד הפנים .
 .4יוסי ורדי מבקש מהמליאה לאשר את עדכון התקנון .
 .5ברוב של  16בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התקנון החדש .
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 .8תברים :
א .ראש המועצה יוסי ורדי מ אבקש לאשר את התב"רים הבאים :
תב"ר מס'  : 2117קו ביוב בכנרת המושבה  -הגדלת תב"ר.
סכום מקורי 200,000:ש"ח
סכום מעודכן.₪ 240,000 :
מקורות מימון:קרן היטלי ביוב מועצה . ₪ 200,000-
חברת מקורות .₪ 40,000-
ברוב של  17וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר . 2117
ב .תב"ר מס' :2155שיפוצים והצטיידות במרכז הימי .
סכום.₪ 551,800:
מקורות מימון :משרד חינוך .₪ 301,800-
קרן פיתוח מועצה.₪ 250,000-
ברוב של  17וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר . 2155
ג .תב"ר מס' :2156עוז לתמורה – פינות עבודה בבית ספר בית ירח .
סכום.₪ 233,000:
מקורות מימון :משרד חינוך .₪ 233,000-
ברוב של  17וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר . 2156
ד .תב"ר מס' :2157שיפוצים במוסדות חינוך .
סכום.₪ 100,000:
מקורות מימון :קרן פיתוח מועצה .₪ 100,000-

ברוב של  17וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר . 2157
ה .תב"ר מס' :2158עבודות ביוב ברחוב דרך העמק – פוריה עלית
סכום.₪ 400,000:
מקורות מימון :קרן היטלי ביוב פוריה עלית .₪ 400,000-
ברוב של  17וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר . 2158
 .9אינפורמציה :
א .יוסי ורדי מסר על סיום תפקידן של שתי מנהלות בתי ספר במועצה :
 * .8חני בהלול  -מנהלת בית ירח יוצאת לשנת שבתון ,יחליף אותה שרון שדה (עין גב)
.
 * .9איריס מורן – מנהלת "נעמי שמר" מסיימת  .משרד החינוך יפרסם מכרז
להחלפתה ,עפרה פייקוב נציגת המועצה בועדת המכרזים .
ב .שנת הלימודים והפעילות הסתיימה במסיבות סיום בכל בתי הספר ,ופעילות
החינוך המשלים והמייסדים .
ג .יוסי ורדי מסר כי לאחר  11שנים של טיפול מורכב נחתם הסכם חכירה בין
רמ"י למועצה ל 49 -שנים לשטח משטרת צמח ,אשר מיועד לשימושים
ציבוריים .
.10
ראש המועצה נועל את הישיבה .
בברכה

יוסי ורדי – ראש המועצה

דודו פרץ – רושם הפרוטוקול

