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פרוטוקול מליאת המועצה מספר 8.9/15
שהתקיימה בבית המועצה ביום שלישי כ"ד באלול תשע"ה – 8.9.15
נוכחים :
יוסי ורדי -ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,זהבה פרל – אלמגור ,מוטי קומרוב
– אפיקים ,אלמוג אביעוז – אשדות איחוד ,אורן שפיצר – גינוסר ,חוה ישי – האון ,
אברהם קופר – חוקוק ,אוריה מאירי – כנרת מושבה ,עוזי קרן – עין גב ,שמעון שושן –
פוריה נוה עובד ,שמעון סימוני – פוריה נוה עובד ,יוסי עמר  -פוריה כפר עבודה ,דני
סחייק – פוריה עילית ,דני דותן – רביד .
חסרים :
אלון מרימסקי – אפיקים ,אלי ארזי – אשדות מאוחד ,שרה יסעור – בית זרע ,עודד גנני
– דגניה א' ,רם חכמון – דגניה ב' ,גור מלמד – כנרת קיבוץ ,ניר מנצר – מסדה ,ראובן
סמית – מעגן ,יהודה כהן – שער הגולן ,עדיאל חלמיש – תל קציר .
מוזמנים :
דודו פרץ ,בועז יוסף ,איריס שובל  ,עפרה פייקוב ,מאורי ישראלי ,אהוד נוסן ,ערן שגיא,
יועמ"ש עו"ד יעקב קורין.
סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום . 28.7.15
 .2תעריפי חוגי הספורט לשנת תשע"ו .

 .3תקציב  – 2015דו"ח ביצוע . 1-6/15
 .4תקציב  – 2015עדכון תקציב .
 .5הקמת מחלקת מים וביוב במועצה .
 .6מיחזור הלואות .
 .7תבר"ים .
 .8תיקון טעות בתקציב  – 2015ועד מקומי אלמגור .
 .9אישור חופשה פרטית לראש המועצה נסיעה לחו"ל בימים  24.9.15ועד ליום
 4.10.15ומינוי ממלא מקום בהעדרו .
.10אישור בחירת מהנדס מועצה חדש דוד רודר .
.11אינפורמציה .
 בפתח הישיבה מתקיימת הרמת כוסית לשנה החדשה ,יוסי ורדי מברך את
חברות וחברי המליאה בברכת שנה טובה וחג שמח !
נדון ,סוכם ,הוחלט :
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום . 28.7.16
 10בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .
 .2העלאת תעריפי חוגי הספורט
בועז יוסף גזבר המועצה הציג את הצורך בהעלאה מינמלית בתעריפי חוגי הספורט
בלבד ,הצורך עלה עקב קפיצת מחירי פרמיית הביטוח של הספורטאים ,עוד ציין כי
מדובר בהעלאה של כ 5 -שקלים לחודש למשתתף .
יוסי ורדי מסר כי השנה לא בוצע עדכון במחירי השתתפות בחוגי המועצה .
 13בעד 1 ,מתנגד המליאה מאשרת את העלאת תעריפי חוגי הספורט עפ"י הצעה
שפורטה והוצגה בדיון .

 .3תקציב  – 2015דו"ח ביצוע 1-6/15
יוסי ורדי ובועז יוסף הציגו את עיקרי הנתונים מהדו"ח ,יוסי ורדי הסביר שהתבצעה
עבודת מטה מסודרת במועצה בה סוכם שכל מנהל אגף יכין תוכנית כך שעד ה-
 31.12.15כל סעיפי התקציב שבתחום אחריותו יסתיים ללא גרעון עפ"י המופיע
בתקציב.
בועז יוסף הציג בפירוט את נתוני הדו"ח וסקר את כל הסעיפים בחריגות באגפים והסבר
לגבי הסיבות לכך ,עוד ציין שהמועצה ערוכה לטפל בחריגות ולהגיע לסוף השנה באיזון
תקציבי ,ראש המועצה סיכם כי האחריות מחייבת אותנו לסיים את השנה ללא גרעון וכך
נפעל .
 13בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את דו"ח הביצוע של החציון הראשון .
 .4תקציב  – 2015עידכון תקציב באגף שפ"ע
ראש המועצה יוסי ורדי מבקש להביא לאישור המליאה הצעה לעדכון תקציב .
באגף שפ"ע בסעיף אנטי מלריה מהות השינוי הינו העברת תחום האחריות בנושא
ההדברה של אנטי מלריה לשני עובדי המועצה דידי וגדי משרקי בנוסף לתפקידם (עברו
הכשרה מיוחדת לצורך כך).
עבודה שנעשתה באמצעות קבלן עד כה ,ביתרת התקציב נחזק את מערך הגנת
הסביבה במועצה ,ע"י קבלת עובד בתפקיד רכז חינוך סביבתי ב 100% -משרה ,דבר
שיקדם את החינוך הסביבתי הן בבתי הספר והן בקהילות וכן הקמת מרכזי מיחזור
וגינות אקולוגיות בישובים וזאת באמצעות סעיף תקציבי  :פעולות בישובים
יוסי מבקש להביא לאישור המליאה את ההצעה לעידכון התקציב  2015המפורט:
סעיפי הוצאה (הסכומים באלפי )₪

סעיף תקציבי

תאור

סכום קודם סכום

שינוי

מעודכן
 1715200.750אנטי מלריה

350

50

300

 1715300.110שכר תברואה

806

836

30

-

160

160

10

120

110

 1712301.110שכר עבודה רכז חינוך
 1712300.780שונות  +פעילות
בישובים
-

סה"כ שינויים בהוצאות

1,166

1,166

-

ברוב של  13וללא מתנגדים מאשרת המליאה את עידכון התקציב .
 .5הקמת מחלקת מים וביוב במועצה – המשך דיון ממליאה הקודמת ולאחר דיון
מפורט בהנהלה
ראש המועצה יוסי ורדי הסביר לחברי המליאה את הצורך בהקמת מחלקת מים וביוב
במועצה ,הצורך נובע מדרישות רשות המים לפעול בכפוף לתקנות מחייבות באשר
לניהול משק המים והביוב בתחום המועצה ומביא את המלצת הנהלת המועצה.
יוסי ורדי ציין שפנינו וקיבלנו מחברת אורבניקס ניתוח חלופות לנושא ניהול משק המים
והביוב במועצה ,במסגרת לימוד והבנת המשמעות של כל אחת ,מהחלופות הגענו
לתובנה שיש להקים מחלקת מים וביוב באגף לפיתוח כלכלי על בסיס כ"א מצומצם של
מנהל ,מזכירה ובסיוע יועץ מקצועי חיצוני .
עוזי קרן חבר המליאה מבקש להציג נוסח ההחלטה למליאה:
א .מליאת המועצה מקבלת את המלצת הנהלת המועצה ואיננה מקבלת את
הצעת חברת אורבניקס וממליצה שהטיפול בנושאי המים והביוב יתבצע

באמצעות מחלקה יעודית חדשה בתוך המועצה במסגרת האגף לפיתוח
כלכלי.
ב .מאחר ונושא הביוב הוא דחוף ביותר ,מחליטה המליאה שהמחלקה החדשה
תתמקד בעדיפות בנושא הביוב.
ג .הצעה מפורטת על הרכב כ"א ותקציב תוכן ותוצג במסגרת הכנת תקציב
..2016
ראש המועצה מאמץ את נוסח ההחלטה עפ"י הצעת עוזי קרן ומבקש להביא לאישור
המליאה על תקציב . 2016
ברוב של  11ו 2 -מתנגדים מאשרת המליאה את נוסח ההצעה לטיפול במערכות
המים והביוב במועצה .
 .6מיחזור הלואות
בועז יוסף הציג את נתוני מיחזור ההלואות האוצריות של המועצה וזאת במטרה להקטין
את עלויות החזר ההלואות  .הצעת ההחלטה היא  :לאשר הלואה בסך  3.3מליון ₪
מבנק דקסיה בריבית של פריים מינוס  0.25%למשך  13שנים לצורך מיחזור הלוואות
אוצריות שקיימות היום בריביות של צמוד  ,5% +צמוד . 3% +
ברוב של  12ו 1 -מתנגד המליאה מאשרת את הצעת ההחלטה למיחזור הלואות .
 .7תברים
ראש המועצה יוסי ורדי מבקש לאשר את התברים הבאים :
א .תב"ר מס' :1866תכנון וביצוע בית יד לבנים – עדכון מקורות מימון
סכום.₪ 14,800,000:
מקורות מימון :משרד הפנים .₪ 400,000-
משרד השיכון .₪ 5,200,000 -

מפעל הפיס ₪ 8,195,000-
חטיבה להתיישבות .₪ 344,000-
משרד הביטחון – הנצחה – .₪ 174,000
קרן פיתוח מועצה .₪ 487,000
 14בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
ב .תב"ר מס' :2162פיתוח תשתיות שכונה חדשה בפוריה נוה עובד – פיתוח
שלב א'
סכום.₪ 2,000,000:
מקורות מימון :כספי פיתוח משתכנים באמצעות רמ"י .₪ 2,000,000-
 14בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
ג .תב"ר מס'  :2163נגישות לכיתת לליקויי שמיעה בבית הספר בית החינוך
דגניה.
סכום.₪ 30,000:
מקורות מימון :משרד החינוך .₪ 30,000-
 14בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
ד .תב"ר מס'  :2164נגישות לכיתת לליקויי שמיעה בגן שקד.
סכום.₪ 30,000:
מקורות מימון :משרד החינוך .₪ 30,000-
 14בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
ה .תב"ר מס' : 2165
תב"ר מס' :2165הלוואה בסך  3.3מליון  ₪למיחזור הלוואות אוצריות
סכום.₪ 3,000,000:

מקורות מימון :הלוואה מבנק דקסיה  ,בסך  3.3מליון  , ₪בתנאים  :צמוד לפריים מינוס
 0.25%למשך  13שנים ,
 12בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
 .8תיקון טעות בתקציב  – 2015ועד מקומי אלמגור
ראש המועצה יוסי ורדי מבקש להביא לאישור המליאה תיקון טעות בתקציב ועד מקומי
אלמגור  - 2015התיקון הנדרש המוצג הינו פנימי ואינו משנה את מסגרת התקציב
שאושר.
 13בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תיקון הטעות בתקציב ועד מקומי אלמגור
 .9אישור חופשה פרטית לראש המועצה  -נסיעה לחו"ל מיום  24.9.15ועד ליום
 4.10.15ומינוי ממלא מקום בהעדרו .
ברוב של  14וללא מתנגדים מאשרת המליאה את החופשה הפרטית ,ואת חבר המליאה
אלי ארזי למלוי מקום .
.10אישור בחירת מהנדס המועצה חדש – דוד רודר
ראש המועצה מציג לאשר את בחירתו של מהנדס המועצה החדש דוד רודר שנבחר
בועדת הבחינה של משרד הפנים שהתקיימה ב , 21.6.15-דוד יחליף את המהנדס
ששון מועלם שיצא לגימלאות לאחר  30שנות עבודה במועצה  .יקבל אחריות מיום
. 1.10.15
ברוב של  14וללא התנגדות מאשרת המליאה את בחירתו של דוד רודר ומאחלת לו
הצלחה בתפקיד.
.11אינפורמציה

א .דורון רות נבחר למנכ"ל חברת ידידי בית גבריאל ,דורון אמור להחליף את גבי
פינסקי לאחר  30שנות עבודה  .יקבל אחריות ביום . 1.10.15
ב .ראש המועצה יוסי ורדי עדכן על ביקור מוצלח של תמיר בן משה סמנכ"ל
משרד החינוך וד"ר אורנה שמחון מנהלת מחוז צפון משרד החינוך במועצה
ובבתי הספר של המועצה .
ראש המועצה נעל את הישיבה

יוסי ורדי – ראש המועצה

רשם הפרוטוקול  :דוד פרץ

