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פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7.7.15
שהתקיימה בבית המועצה ביום שלישי י"ב באב תשע"ה – 28.7.15
נוכחים
יוסי ורדי – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,זהבה פרל – אלמגור ,מוטי
קומרוב – אפיקים ,אלון מרימסקי – אפיקים ,אלמוג אביעוז – אשדות יעקב איחוד ,אלי
ארזי – אשדות יעקב מאוחד ,שרה יסעור – בית זרע ,עודד גנני – דגניה א' ,רם חכמון –
דגניה ב' ,חוה ישי – האון ,אברהם קופר – חוקוק ,גור מלמד – כנרת  ,ראובן סמית –
מעגן ,עוזי קרן – עין גב ,שמעון סימוני – פוריה נוה עובד ,דני סחייק – פוריה עילית ,דני
דותן – רביד ,עדי חלמיש – תל קציר .
חסרים
אורן שפיצר – גנוסר ,אוריה מאירי – מושבת כנרת ,ניר מנצר – מסדה ,שמעון שושן –
פוריה נוה עובד ,יוסי עמר – פוריה כפר עבודה ,יהודה כהן – שער הגולן .
מוזמנים
עפרה פייקוב ,איריס שובל ,מאורי ישראלי ,אהוד נוסן – מבקר ,עו"ד יעקב קורין –
יועמ"ש המועצה .
בפתיחת הישיבה מסר יוסי ורדי ראש המועצה על קיום ישיבת מליאה ביום ג' ,8.9.15
ישיבה נוספת שלא מופיעה ברשימת הישיבות לשנת . 2015
הודעה וסדר יום ישלחו בנפרד .
סדר היום
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום . 30.6.15

 .2עדכון והשלמה לועדות המליאה.
 .3דו"ח מבקר – ישיבות מליאת המועצה לשנת .2014
 .4הקמת מחלקת מים וביוב.
 .5אישור תברים .
 .6אינפורמציה
נדון  ,סוכם והוחלט :
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום . 30.6.15
ברוב של  18בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול .
 .2עדכון והשלמה לועדות המליאה :
א.ועדה להגנת הסביבה :
 )1שמעון סימוני – פוריה נוה עובד – יו"ר – חבר מליאה
 )2אלמוג אביעוז – אשדות יעקב איחוד – חבר מליאה
 )3אורן שפיצר – גנוסר – חבר מליאה
 )4דני דותן – רביד – חבר מליאה
 )5רני אוחנה – עובד מועצה
 )6מאיר בן עמי – שער הגולן – נציג ציבור
 )7שאול אלתר – אשדות יעקב איחוד – נציג ציבור
ברוב של  18וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הרכב הועדה .
ב.תוספת חברים לועדה חקלאית :
 )1עדי חלמיש – תל קציר
 )2יהודה כהן – שער הגולן

ברוב של  18וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הוספת החברים הנ"ל לועדה
החקלאית .
ג.תוספת חברים לועדת לתכנון ובניה :
 )1 .1גור מלמד – כנרת
 )2 .2דני דותן – רביד
ברוב של  18וללא מתנגדים מאשר המליאה את הוספת החברים הנ"ל לועדה לתכנון
ובניה .
ד.עמותה לשחזור חצר כנרת  -ועד ההנהלה של העמותה :
 .1מוטי קומרוב – אפיקים במקום יוסי וילסר (אפיקים( שפרש .
 .2ברוב של  18וללא מתנגדים מאשרת המליאה את החלפת החברים .
 .3ה.דירקטוריון חברת ידידי בית גבריאל בע"מ
 .4החלפת נציג ציבור בדירקטוריון :לילך שמיר (כנרת) במקום דורון רות (שער הגולן).
ברב של  18וללא מתנגדים מאשרת המליאה את החלפת החברים .
אישור מנוי ללילך שמיר כפוף לאישור הועדה למנוי דירקטורים בחברות ערוניות – יטופל
באחריות דודו פרץ מנכ"ל המועצה .
 הנהלת בית ירח
שרון שדה מנהל בית ירח במקום חני בהלול שסיימה .
מיכל ליאני – סגנית ורכזת פדגוגית במקום מעין כהן שסיימה .
ענת גרה (אפיקים) – נציגת ציבור במקום מיכל אפרתי (שער הגולן) שסיימה .
דודו פרץ – מנכ"ל המועצה מתוקף תפקידו .
ברוב של  18בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את עידכון חברי הנהלת בית ירח.

 .3דו"ח המבקר – ישיבות מליאת המועצה לשנת 2014
אהוד נוסן מבקר המועצה מציג את עקרי הדוח ומציין כי ישיבות המליאה ,הזמנה
לישיבות והחומר הנלווה לכך מתבצע באופן תקין .
המבקר מצביע בדו"ח על מספר ליקויים חלקם טכניים ומוסר כי תוקנו במהלך השנה .
ברוב של  17וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדו"ח .
 .5הקמת מחלקת מים וביוב.
יוסי ורדי פתח והציג את נושא משק המים והביוב במועצה ,את תקנות רשות המים
המחייבות את הרשות המקומית לפעול ולבצע פיקוח ואכיפה בכל הקשור למשק הביוב.
כן הרחיב בכל הקשור להתנהלות היום בתחום זה ואת הצורך להערך למתכונת פעילות
המתחייבת מהתקנות החדשות בנושא זה .
עוד הוסיף וציין כי לא חלה על המועצה להקים תאגיד יעודי למים וביוב ,וכי נושא זה
נמצא בדיונים בין המרכז מועצות אזוריות ורשות המים אשר מתכוונת לבצע הליך של
אסדרה במשק המים והביוב במועצות האזוריות .
במצב דברים זה ולאחר שנשקלו החלופות :
א .הקמת תאגיד יעודי .
ב .להקים מחלקת יעודית בחברה לפיתוח .
ג .להקים מחלקה יעודית במועצה במסגרת האגף לפיתוח כלכלי .
מובאת כאן המלצה להקים מחלקה במועצה במסגרת האגף לפיתוח כלכלי .
בדיון שהתקיים עלו שאלות בתחום תפעול משק הביוב של המועצה ,העלויות הכרוכות
בכך ,מספר חברים בקשו לקיים דיון מפורט בהצעה במסגרת הנהלת המועצה במטרה
לגבש הצעה מפורטת שתובא לדיון ואישור המליאה .
ברוב של  19וללא מתנגדים החליטה המליאה להעביר את הדיון להנהלה .

 .6אישור תברים
תב"ר מס' :2159מבנה יביל לבית ספר למחוננים .
סכום.₪ 70,000:
מקורות מימון :משרד חינוך .₪ 70,000-
 14בעד וללא מתנגדים .
תב"ר מס' :2160תכנון להקמת שכונות מגורים באמצעות חברות המאושרות ע"י משרד
השיכון
סכום.₪ 3,625,000:
מקורות מימון :משרד השיכון .₪ 3,625,00-
 17בעד ללא מתנגדים .
תב"ר מס' :2161סימון כבישים והתקני בטיחות . 2015
סכום.₪ 115,000:
מקורות מימון :קרן פיתוח מועצה .₪ 25,050-
משרד התחבורה .₪ 89,950-
 17בעד וללא מתנגדים .
 .4אינפורמציה
שאילתא שהעלה בכתב אהוד בן אפרים בנושא הרכב הועדה שתדון בהתנגדות לתוכנית
מקורות להנחת צינור במים בשטחי עמק הירדן .
עו"ד יעקב קורין יועמ"ש המועצה והועדה המקומית לתכנון ובניה העביר חוו"ד כתובה
ואף הציגה במליאה כהתיחסות לשאלת אהוד בן אפרים .בחוו"ד קובע היועמ"ש כי הגוף

המוסמך לדון בהתנגדויות הוא ועדת המשנה לתכנון ובניה ובתנאי שיהיה בה קוורום
חוקי .
יוסי מסר על הפרויקט גדול המתבצע בימים אלו באלמגור לפנוי סלעי בזלת מקרבת בתי
המגורים במטרה להרחיק מהתושבים את שפני הסלע הנושאים זבוב העוקץ וגורם
למחלת לשמניה .
הפרויקט הינו שיתוף פעולה בין המשרד להגנת הסביבה ורמ"י ,בדרך בה הקבלן שזכה
במכרז רמ"י מפנה את הסלעים עפ"י תוכנית מאושרת ,ותמורת הפנוי הוא מקבל את כל
החומר המפונה לשימושו .
רענן סרי מנהל אגף שפ"ע יזם פרויקט גדול וחשוב זה לרווחת התושבים .
עוד ציין יוסי כי אותו קבלן ביצוע גם עבודות מקומיות בהיקף קטן ברביד ובחוקוק לאותה
מטרה .

ראש המועצה נועל את הישיבה .
בברכה

אלי ארזי – רושם הפרוטוקוליוסי ורדי המועצה

