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פרוטוקול מליאת המועצה מספר 12.12.15
שהתקיימה בבית המועצה ביום שלישי – יז' בטבת תשע"ו – 29.12.15
נוכחים :
עוזי קרן – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,זהבה פרל – אלמגור ,מוטי
קומרוב – אפיקים ,אלון מרמיסקי – אפיקים ,אלי ארזי – אשדות מאוחד ,שרה יסעור –
בית זרע ,אורן שפיצר – גינוסר ,חכמון רם – דגניה ב' ,חוה ישי – האון ,אברהם קופר –
חוקוק ,אוריה מאירי – כנרת מושבה ,ניר מנצר – מסדה ,ראובן סמית – מעגן ,שמעון
שושן – פוריה נוה עובד ,שמעון סימוני – פוריה נוה עובד ,דני סחייק – פוריה עלית ,דני
דותן – רביד ,עדיאל חלמיש – תל קציר .
חסרים :
אלמוג אביעוז – אשדות איחוד ,עודד גנני – דגניה א' ,גור מלמד – כנרת קיבוץ ,יוסי עמר
– פוריה כפר עבודה ,יהודה כהן – שער הגולן .
מוזמנים :
דודו פרץ ,בועז יוסף ,עפרה פייקוב ,איריס שובל ,עו"ד גולן ,ערן שגיא ,עידן הלמן  ,אהוד
נוסן.
על סדר היום :
 .1אישור פרוטוקולים קודמים מיום  24.11.15ו. 13.12.15 -

 .2תקציב שנת  – 2016דיון ואישור.
 .3האצלת סמכויות לועדים מקומיים.
 .4אישור תקציב ועדים מקומיים.
 .5אישור מועמדים לועדת ביקורת ועד אלמגור – גפנר יונתן ,דורה גיא ,הושע
חיניץ.
 .6אישור תב"רים .
 .7אינפורמציה .
נדון סוכם הוחלט :
 .1אישור פרוטוקולים קודמים מיום  24.11.15ו – 13.12.15
 13בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את פרוטוקול הישיבה מיום . 24.11.15
 13בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את פרוטוקול הישיבה מיום . 13.12.15
 .2תקציב שנת  – 2016דיון ואישור
עוזי קרן מציג בתחילת הדיון את חשיבות אישור התקציב תוך התיחסות לשאלות שעלו
ע"י חברי המליאה לקראת הדיון בנושא החזר ועדים לישובי הרכס ומתן פתרון לסוגיית
מוזיאון אורי ורמי .
בועז יוסף הציג את מסגרת תקציב  2016והבהיר לפני הצגת התקציב שהמועצה
והמליאה רואים בתקציב המועצה מסגרת גמישה לשינויים שדנים בה לאורך כל השנה
המאפשרת תיקונים בהתאם לצרכים ובהתאם לנתונים ולאינפורמציה שיתקבלו במהלך
שנת התקציב.
בועז הציג את הצעת התקציב ל 2016-באופן מפורט עד רמת המחלקה  .מסגרת תקציב
הדומה מאוד לתקציב  2015בהמשך הציג בועז היכן משקיעה המועצה את כספי
הארנונה.

לסיכום התקציב המוצע אמור לתת מענה לכל התחומים והפעילויות המתנהלות
במועצה החל מגיל הרך ועד לטיפול בקשישים  ,כמו כן ניתן לראות את הדגש שהמועצה
שמה על פעילויות תרבות מגוונות ,פעילויות ספורט בהיקף של  8.5מלש"ח ,פעילויות
מחול ומוסיקה שמשתתפים בהן מאות תלמידים בבית "יד לבנים" המפואר  ,כמו כן סיוע
לוותיקי המועצה באמצעות הפעלת מכללת הגימלאים "ביתנו" בסכום של למעלה מ1 -
מלש"ח המעניקים לגימלאים קורסי העשרה בתחומים מגוונים.
בעקבות הערותיהם של אהוד בן אפרים וחווה ישי בדבר אי-קיום החלטת מליאה מלפני
מספר שנים בנושא החזר ועדים לישובי הרכס עוזי קרן מציע שהמליאה תקבל החלטה
המטילה על ראש המועצה שיבחר להקים ועדת בדיקה שתכין הצעה לבחינת החזר
ועדים לישובי הרכס ולגבי ישובים נוספים .
קבלת ההמלצות למליאה לא תאוחר מ 6 -חודשים מכניסתו לתפקיד של ראש המועצה
שיבחר .
 15בעד ו 1 -מתנגד מאשרת המליאה את הצעת ראש המועצה .
בהמשך מבקש עוזי קרן להעלות הצעה למליאת המועצה בנושא הפתרון למוזיאונים
ולבעיית בית אורי ורמי בפרט בהתאם לנוסח הבא :
עפ"י החלטת מליאת המועצה מיום  ,24.11.2015לאחר ששמעה את פנייתו של
קיבוץ אשדות יעקב מאוחד בדבר סגירתו האפשרית של מוזיאון בית אורי ורמי.
עפ"י נתוני התמיכה התקציבית של המועצה באתרים :בית גורדון בדגניה א' ,בית אלון
בגינוסר ,המוזיאון לתרבות הירמוכית בשער הגולן ,בית אורי ורמי באשדות מאוחד
ואנדרטת הזיכרון לחללי הקרב תל מוטילה באלמגור.
ועל פי הסכמתכם .

מחליטה מליאת המועצה להטיל על אלון מירמסקי ,שרה יסעור ,אברהם קופר
להמליץ בפני מליאת המועצה ,בפרק זמן של עד  60יום ,בדבר חלוקה מחודשת של
תקציבי המועצה בתחומי ההקצבות למוזיאונים ואנדרטאות .תוך שתבואו בדברים עם
נציגי האתרים הנ"ל.
יובהר לכם שהתקציב הניתן כיום לצרכי חמשת האתרים בהם תומך תקציב המועצה
הינו  ₪ 207.000ואין הרשאה לחרוג ממנו.
מליאת המועצה רושמת בפניה שוועדה זו מוקמת מפאת הבקשה של אשדות יעקב
מאוחד ,ומפאת השינויים שחלו באתרים השונים בהם תומכת המועצה במשך שנים
רבות ללא שנערכו בהם עדכונים.
כמו כן שהמלצת הועדה הזו מתייחסת לתקציב  2016בלבד ,ואין כל מניעה לשנות את
ההקצאות הנ"ל בשנים הבאות ואף להכיל בו פניות נוספות ככל שיהיו כאלה.
 16בעד  1 ,מתנגד  1 ,נמנע  ,התקבלה ההחלטה בנושא המוזאונים .
לאחר האישור של  2הסוגיות שעלו בדיון .
עוזי קרן מבקש לאשר את תקציב המועצה לשנת 2016
 16בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התקציב .
 .3האצלת סמכויות לועדים המקומיים
מנכ"ל המועצה הציג את האצלת הסמכויות :
מכח סמכותה לפי סעיף (63ה) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח -
( 1958להלן " -צו המועצות האזוריות") ,מחליטה המועצה האזורית עמק הירדן

להאציל לכל הועדים המקומיים בתחומה את הסמכויות הבאות ,כל ישוב ביחס לתחום
שיפוטו:
.1

תאורת בטחון ותחזוקת מרכיבי בטחון בטיחות וכבוי אש( ,שלא מכוח דיני רישוי
העסקים או התכנון והבניה) בתחום היישוב.

.2

שמירה.

.3

תחזוקת דרכים ,כבישים ,גינון ,נוי ,שטחי גינון ציבוריים ושצ'פים.

.4

ניקיון שטח היישוב ודרכי הגישה אליו הכלולים בתחום הנהלתו של הועד.

.5

תאורת רחובות בתחום היישוב.

.6

פעילויות לילדים ונוער בתחום היישוב ,ובכלל זה פעילויות העשרה.

.7

תחזוקה של שטחי ספורט ומגרשי משחקים ,ושמירתם לפי התקן הישראלי המחייב.

.8

תחזוקה של מבני ציבור.

.9

טיפול במפגעים לרבות גרוטאות.

.10

הנהלה וכלליות.

.11

כל סמכויותיה של המועצה בקשר למים ואספקתם ,כמפורט בס"ק  10 63א' לצו
המועצות האזוריות.

.12

כל סמכויות המועצה בנושא הביוב הציבורי בתחום הישוב.

.13

סמכות לאישור תושבות עבור הישוב שבניהולו של הועד המקומי.
במסגרת הסמכויות המנויות לעיל יכללו כל הפעולות הנחוצות לצורך מילוי תקין ומלא
של סמכויות אלו ,זולת אם תקבע המועצה באופן מפורש אחרת ,לאחר שנתנה לועד
המקומי הזדמנות להשמיע טענותיו באותו עניין.
המימון הדרוש להפעלתן של הסמכויות המנויות לעיל יהיה במסגרתו של תקציב הועד

המקומי כפי שיאושר על ידי מליאת המועצה מעת לעת.
בנוסף ,יהיה הועד מוסמך לעשות שימוש ,לצורך מימון הפעילות שבגדר סמכויותיו,
מכספים שיוקצבו על-פי החלטת המועצה באישור המליאה ,אם במסגרת אישור
תקציב המועצה ,אם במסגרת עדכון שוטף או עדכון מיוחד ,ואם במסגרת תקציב
הפיתוח בתחומים לעיל ,ולצורך זה לעדכן את תקציב הועד המקומי.
הביצוע באמצעות הועד המקומי בתיאום עם מוסדות היישוב האחרים ועפ"י תקציב
מאושר מראש ע"י מליאת מ.א.עמק הירדן ועל פי הנחיותיה.
המועצה מבהירה כי הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו ,ככל שלא
יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה שהודיעה עליהן לוועד ולחוקי העזר שלה.
המועצה רשאית לבטל אצילת סמכות לוועד המקומי ובלבד שנתנה לוועד המקומי
הזדמנות להשמיע את טענותיו.
עוד מאשרת המועצה את האצלת סמכויות של ראש המועצה לראשי הועדים המקומיים,
הכרוכות בהפעלתן של הסמכויות המנויות לעיל ,ולצורך הפעלתן בלבד.
לשאלת חברי המליאה האם ניתן לבצע שינויים בתחום האצלת סמכויות לישובים
במהלך השנה ? התשובה היא שניתן יהיה לבצע שינויים בכל עת .
 15בעד וללא התנגדות מאשרת המליאה את האצלת הסמכויות לשנת . 2016

 .4אישור תקציב הועדים :
 .1מנכ"ל המועצה הציג את התקציב של הועדים ומבקש לאשרם עפ"י הפירוט הבא:
.1אלומות  162 -אלש"ח
.2אלמגור  539 -אלש"ח
.2אפיקים  614 -אלש"ח
.4אשדות יעקב איחוד  804 -אלש"ח
.5אשדות יעקב מאוחד  148 -אלש"ח
.6בית זרע  627 -אלש"ח
.7גינוסר  161 -אלש"ח
.8דגניה א'  248 -אלש"ח
.9דגניה ב'  531,4 -אלש"ח
.10האון  292 -אלש"ח
.11כנרת מושבה  1,459 -אלש"ח
.12כנרת קיבוץ  236 -אלש"ח
.13מסדה  132 -אלש"ח
.14מעגן  183 -אלש"ח
.15עין גב  300 -אלש"ח
.16פוריה כפר עבודה  714 -אלש"ח
.17פוריה נוה עובד  1,426 -אלש"ח
.18פוריה עלית  3,370 -אלש"ח
.19רביד  122 -אלש"ח

.20שער הגולן  1,771 -אלש"ח
דודו מדגיש שגם לאחר אישור התקציב ע"י המליאה ניתן יהיה לבצע התאמות
בתקציבי הועד ויובאו שוב לאישור המליאה .
באשר להחזר וועדים (החזרת נתח מכספי הארנונה הנגבים ע"י המועצה לוועד המקומי
לצורך ביצוע תפקידיו) מובהר כי בכל מקרה לא יגדל סכום ההעברה מהיקף תקציב
הוועד המאושר).
 15בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תקציב הועד .
 .5אישור מועמדים לועדת ביקורת ועד אלמגור "
א.

גפנר יונתן .

ב.

דורה גיא .

ג.

הושע חיניץ

 15בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את חברי ועדת הביקורת של ועד אלמגור .
 .6תבר"ים
עוזי קרן מבקש לאשר את התב"רים הבאים :
תב"ר מס' :2155שיפוצים והצטיידות במרכז הימי – הגדלת תב"ר
סכום מקורי 551,800:ש"ח
סכום מעודכן.₪ 701,800 :
מקורות מימון:משרד החינוך . ₪ 701,800 -
 15בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
תב"ר מס' :2184שיפוצים והתאמת חללים בבית הספר בית החינוך דגניה

סכום₪ 426,000:
מקורות מימון :משרד החינוך .₪ 426,000 -
 15בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
תב"ר מס' :2185שדרוג מחסן חירום
סכום₪ 95,638:
מקורות מימון :משרד הפנים .₪ 95,638 -
 15בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
תב"ר מס' :2186תשתיות עבור  61יח"ד בקיבוץ בית זרע – שלב א'
סכום₪ 2,000,000:
מקורות מימון :משרד השיכון .₪ 1,000,000 -
השתתפות משתכנים . ₪ 1,000,000 -
 15בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .
 .7אינפורמציה
 .2א.עוזי הציג את ראייתו כיצד הוא רואה את ההתנהלות של המועצה והמליאה עד
לבחירתו של ראש המועצה החדש בדגש הוא שלא יוצרים עובדות מוגמרות לראש
הרשות הבא אלא עוסקים בשוטף ללא יצירת דרקטיבה שתפגע בראש הרשות
שיבחר .
 .3ב.מנהל הוועדה החקלאית -

 .4עוזי מעדכן שבכוונתו למצוא פתרון זמני לנושא רכז הועדה החקלאית עד לבחירתו
של ראש המועצה הבא והוא לבחון הצעה שרון יצחקי יהיה בתפקיד זמני וזאת בכדי
לצמצם נזקים בתחום זה .
 .5הכל יהיה בכפוף להמלצת היועמ"ש .
עוזי קרן נועל הישיבה !

בברכה

עוזי קרן ראש המועצה

דודו פרץ – רשם הפרוטוקול

