
 

 

 ה' ניסן תשע"ו

 2016אפריל  13

241519  - 2016 

 

 2.4.16פרוטוקול מליאת המועצה מספר 

 12.4.16 –שהתקיימה ביום שלישי ד' בניסן תשע"ו 

 נוכחים :

 –אלמגור, מוטי קומרוב  –אלומות, זהבה פרל  –ראש המועצה, אהוד בן אפרים  –עידן גרינבאום 

גנוסר, רם חכמון  –בית זרע, אורן שפיצר  –אשדות יעקב איחוד, שרה יסעור  –אפיקים, אלמוג אביעוז 

כנרת  –כנרת מושבה, גור מלמד  –חוקוק, אוריה מאירי  –ן, אברהם קופר האו –דגניה ב', חוה ישי  –

 –פוריה נוה עובד, דני דותן  –פוריה נוה עובד, שמעון סימוני  –עין גב, שמעון שושן  –קיבוץ, עוזי קרן 

 תל קציר . –רביד, עדיאל חלמיש 

 חסרים :

מסדה,  –דגניה א', ניר מנצר  –גנני  אשדות יעקב מאוחד, עודד –אפיקים, אלי ארזי  –אלון מרמיסקי 

 פוריה עילית . –כפר עבודה, דני סחייק  –מעגן, יוסי עמר  –ראובן סמית 

 מוזמנים :

דודו פרץ, בועז יוסף, עפרה פייקוב, איריס שובל , ערן שגיא, מאורי ישראלי, עו"ד גולן לוי, עו"ד יעקב 

 קרני, אהוד נוסן .
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 נדון, סוכם, והוחלט

 .16.2.16אישור פרוטוקול קודם מיום  .1

 הקודם .בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול  13

 (2015)דו"ח סופי לשנת  2015לשנת  4דו"ח ביצוע רבעון  .2

,הדו"ח מלמד שהנתונים טובים ביחס לצפי בסוף 2015בועז יוסף הציג את עיקרי הדו"ח הרביעי לשנת 

 אש"ח רזרבת השר . 300 -אש"ח השנה, נעזרנו ב 530שנת  התקציב,  עמדנו על עודף של 

 רעון.הכסף בעודף ברובו מיועד להקטנת הג

בועז עדכן שהדו"ח נמצא בבדיקה של מבקר משרד הפנים משרד רו"ח טוכמן ובסביבות חודש מאי 

 נקבל את הדו"ח הכספי המבוקר .

שנובע מסקר  נכסים שבוצע ₪ מליון  2.3 -עיקרי הנקודות המהותיות בדו"ח הם הגידול בארנונה ב

 אלש"ח חד פעמי במסגרת פשרה . 750בישובים וכן גבייה בסך 

מנהל ארגוני אגף החינוך מעדכן לפני התיחסותו לדו"ח מחלקת הספורט על יציאת  –ערן שגיא 

המשלחת לפולין וכן שהשנה בניגוד לשנים הקודמות ההורים משלמים ישירות לחברת הנסיעות ובכך 

 מצמצמים את נפח הפעילות התקציבית .

מרים בתחרות בין לאומית שבאחד ג 7 -הישגים מרשימים למשלחת הקיאקים מעמק הירדן שהגיעו ל

 . 3 -מהם אחד החניכים זכה במקום ה

לעניינים הכספיים מציין ערן שיש חריגה מתוכננת בסבסוד המועצה שנובע משינוי התעריפים של 

 ההסעות .

 אש"ח . 130עוד ציין שבמהלך השנה עלו תעריפי הביטוח בסכום של 

ים אלו מכינים תוכנית לצמצום הוצאות החשמל היתה קפיצה בעלות החשמל ובימ 2015במהלך שנת 

 בבית בנדל .

תלמידים וסבסוד הממוצע לכל ילד נע סביב  1000  -מספר הפעילים במחלקת הספורט עומד כיום על כ

 אלו הם הסיבות המרכזיות לגירעון במחלקת הספורט .₪ ,  1000 -כ

 .עידן גרינבאום ראש המועצה מבקש מחברי המליאה לאשר את הדו"ח 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדו"ח . 16



 

 

 

-אישור דוחות כספיים של ישובי המועצה עפ"י הפרוט : אשדות יעקב מאוחד, כנרת קיבוץ, עין .3

 גב, שער הגולן .

מנכ"ל המועצה מבקש לדחות את ההצבעה על הדוחות הנ"ל מכוון שנתנה הארכה לשאר הישובים עד 

 סוף אפריל .

 אה הבאה יובאו לאישור כל הדוחות של ישובי המועצה לאחר בדיקתם .ומבקש שבישיבת מלי
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 חשבונות על פי הנוסח הבא : 2בועז יוסף מבקש מהמליאה אישור פתיחת  .4

חשבונות בנק חדש בבנק לאומי סניף טבריה ולאשר דחיה וביצוע פעולות ע"י מורשי  2פתיחת 

של המועצה הן באופן ישיר והן באמצעות האינטרנט . חשבונות הבנק הם לצורכי ניהול החתימה 
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 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את נציגי המועצה בעמותה . 17

 משכר מנכ"ל  80% –אישור שכר מהנדס המועצה  .8

שכר מנכ"ל עפ"י חוזר  70%-80%מנכ"ל המועצה הסביר שטווח השכר של מהנדס מועצה נע בין 

ות כמהנדס רשות ושכרו שם היה משרד הפנים במקרה דנן מדובר בדוד רודר שעבד במספר רשוי

 משכר מנכ"ל . 80%

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את שכר מהנדס המועצה . 16
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ת בהתאם לנוהל התקין עם זאת ישנם מספר חריגות מן הנוהל אהוד ציין שבאופן כללי  המועצה מתנהל

שיש לטפל בהם בתחומים הבאים : האצלת סמכויות לוועדים, סיכומים על דיונים בנושאים מסוימים לא 

תמיד מתקיימים. סוגיות נוספות שאהוד הציג הם בחינת מדיניות האשפה והמיחזור במועצה, נושא 
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 אפיקים  –אלון מרימסקי  .5

 דגניה א' –ודד גנני ע .6

 אשדות יעקב איחוד –אלמוג אביעוז  .7

  כנרת מושבה –אוריה מאירי  .8

 כנרת קיבוץ –גור מלמד  .9



 

 

 

 רביד –דני דותן  .10

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את חברי הועדה. 16

 ועדה להגנת איכות הסביבה 

 חבר מליאה . –יו"ר  –פוריה נוה עובד   -סימוני שמעון  .1

 חבר מליאה . –אשדות יעקב איחוד  –אלמוג אביעוז  .2

 חבר מליאה . –גנוסר  –אורן שפיצר  .3

 חבר מליאה. –רביד  –דני דותן  .4
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 דת השקעות וע

 ראש המועצה -עידן גרינבאום.1
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 גזבר המועצה -בועז יוסף .2
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 קב"ט המועצה –אורי אפרת  .2
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 ועדות רשות

 ועדת תעבורה/בטיחות בדרכים 

 יו"ר -מנכ"ל המועצה  -דודו פרץ .1

 שסיים -מהנדס הועדה   -במקום ששון מועלם   –דוד רודר  .2

 קצין בטיחות בתעבורה -אמנון חג'בי .3

 הל אגף שפ"ע מנ -רענן סרי .4

 מנהל ארגוני אגף חינוך נוער וספורט -ערן שגיא .5

 מנהל מח' בטחון -אורי אפרת .6

 שמעון אבוטבול ממונה בטיחות רשותי במקום ראובן אוליאל .7

 המליאה החליטה לאשר במליאה הבאה .

 

 

 ועדת בטיחות 

 יו"ר –מנהל אגף שפ"ע  –רענן סרי .1

 ות בתעבורהקצין בטיח -אמנון חג'בי .2

 מנהל ארגוני אגף חינוך נוער וספורט -ערן שגיא .3
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 המליאה החליטה לאשר במליאה הבאה .

 ועדת בטחון 

 מרכז הועדה -קב"ט המועצה  -אורי אפרת .1

 אלומות -אריה סולפיין .2

 אפיקים -עילם תומר .3



 

 

 

 אשדות יעקב איחוד-יונתן שטנדל  .4

 אשדות יעקב מאוחד -יצחק כהן .5

 בית זרע -חן גיצין .6

 דגניה א' -יונתן הופמן .7

 דגניה ב' -יניב טייכנר .8

 האון -אריאל צימבליסטה .9

 כנרת קיבוץ -נימרוד שני .10

 מסדה -משה הניגמן .11

 מעגן -עמיעד ערב .12

 שער הגולן -ר גיא אלסט .13

 תל קציר -ערן רון .14

 המליאה  מבקשת שימונה חבר נוסף מצפון הכנרת

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את חברי הועדה .   16

 : הקמת ועדה ציבורית בנושא החזרי ארנונה לועדי היישובים .11

  בדבר קביעת תבחינים עידן גרינבאום עדכן את חברי המליאה שבהמשך להחלטת המליאה

בהחזרי ארנונה לישובים תוצע להקים ועדה ציבורית בלתי תלויה בראשותו של השופט המחוזי 

 בדימוס פרופ' דן ביין שהרכבה יקבע בהמשך.

 אלש"ח ועדה זו אמורה לבחון את הנושא לעומקו  200 -עלות מוערכת של עבודת הועדה היא כ

בישובים שבסופה המלצה שתעוגן בהחלטת מליאת ולהפגש עם כל הגורמים השונים במועצה ו

 המועצה ועל פיה נתנהל בשנים הבאות .

 14  מתנגד מאשרת המליאה את הקמת הועדה . 1בעד 

 :-אישור כהונת ראש המועצה עידן גרינבאום כחבר הנהלה ב .12

 איגוד ערים כנרת . .1

 שותפות ביתניה . .2

 שותפות "טליה " . .3



 

 

 

 יו"ר הנהלת בית ירח . .4

 בית טבע וחקלאות . –דון חבר בבית גור .5

 יו"ר עמותת קרן עמק הירדן  .6

 יו"ר החברה לפיתוח עמק הירדן. .7

 יו"ר חברת ידידי בית גבריאל בע"מ. .8

 דירקטור בתאגיד פלג ניל במט"ש לבנים .9

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את עידן גרינבאום . 13

 רוןהרפז משה, זנדני אמיר, בנאי י –אישור חברי ועדת ביקורת אלמגור  .13

 10 . בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את חברי ועדת ביקורת אלמגור 

 אישור תב"רים .14

 : עידן גרינבאום ראש המועצה מבקש לחברי המליאה לאשר את התבר"ים הבאים 

  הגדלת תב"ר –הצטיידות ומתקנים למרכז הימי :2142תב"ר מס' 

 ₪  205,000סכום:

 ₪ . 119,994- תקנים טוטו קרן הממקורות מימון: 

 (.65,006)היה ₪ .  85,006 -קרן פיתוח מועצה 

 . 2142בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה  את תב"ר  10

 סירות שייט למרכז הימי:2203תב"ר מס' 

 ₪  160,000סכום:

 ₪. 110,708-משרד התרבות, מינהל הספורטמקורות מימון: 

 .₪  23,248-עמותת גל אל גל  

 ₪.  26,044-קרן פיתוח מועצה 

 . 2203בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  12

 שיפוץ והצטיידות אולם ספורט עין גב:2204תב"ר מס' 

 ש"ח 65,000סכום:

 ₪. 54,141 -משרד התרבות, מינהל הספורט מקורות מימון: 



 

 

 

 ₪ . 10,859-קרן פיתוח מועצה 

 .2204רת המליאה את תב"ר בעד וללא מתנגדים מאש 12

 שיקום תשתיות ביוב בכנרת המושבה:2205תב"ר מס' 

 ₪  140,000סכום:

 ₪. 140,000-קרן היטל ביוב כנרת המושבה   מקורות מימון: 

 . 2205בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  12

 ס (מצלמות בכנרת המושבה )בכניסות המושבה ובמתנ" 4התקנת :2206תב"ר מס' 

 ₪  70,000סכום:

 ₪. 70,000-קרן פיתוח כנרת המושבה   מקורות מימון: 

 . 2206בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה  את תב"ר  12

 הקמת מערכת רציפות תפקודית :2207תב"ר מס' 

 ₪  230,000סכום:

 ₪. 230,000- פיקוד העורףמקורות מימון: 

 . 2207ה  את תב"ר בעד וללא מתנגדים מאשרת המליא 12

 התקנת שני שערים לישוב נוה עובד :2208תב"ר מס' 

 ₪  140,000סכום:

 ₪. 70,000-קרן פיתוח מועצה   מקורות מימון: 

 ₪.  70,000 -השתתפות ועד נוה עובד 

 .2208בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה  את תב"ר  12

 31/12/2015סגירת תב"רים ביום  .15

לרבות פעולות נוספות שנדרשות לאיזון התב"ר לפני  31/12/2015תב"רים לסגירה ביום  להלן רשימת

 סגירתו : 

 



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

תקציב  שם תב"ר 

מקורי 

 )אלש"ח(

גרעון / עודף 

 מדוייק

מקור  הערות

לחיוב / 

 זיכוי

סעיף לזיכוי / 

 חיוב

הלואת  1575

 פיתוח מים 

קרן  לסגירה 1,054,209.85 2,300

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

מרכיבי  1652

ביטחון א. 

 מאוחד 

קרן  לסגירה 23,334.40 310

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

רכישת  1729

 מחשב מרכזי 

     לסגירה 0.00 90

מרכיבי  1736

ביטחון 

 אשדות 

קרן  לסגירה 31,271.00- 600

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

עמוד קולי  1759

להסבר 

 והמחשה 

קרן  ירהלסג 30,768.40- 41

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

מאסף דרומי  1777

לסילוק 

 שפכים 

     לסגירה 0.00 220

מאסף  -ביוב  1790

 דרומי 

 7900026000 היטל ביוב לסגירה 11,053.92- 4,290

שיפוצים  1797

 בימייה 

קרן  לסגירה 7,584.50 560

פיתוח 

 מועצה

7900021000 



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

תקציב  שם תב"ר 

מקורי 

 )אלש"ח(

גרעון / עודף 

 מדוייק

מקור  הערות

לחיוב / 

 זיכוי

סעיף לזיכוי / 

 חיוב

תכנון פארק  1807

 נהריים 

קרן  לסגירה 1,402.00- 600

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

הנגשת  1851

 טיילת עין גב 

קרן  לסגירה 12,275.00- 67

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

סובת  1864

אוטובוסים 

 לבית בנדל

קרן  לסגירה 186,595.00 1,400

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

קסם על ים  1906

 כנרת 

קרן  לסגירה 3,678.00- 750

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

שיחזור אום  1922

 גוני 

     לסגירה 0.00  

סלילת כביש  1929

גישה לתל 

 קציר 

קרן  לסגירה 78,231.30 1,800

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

תכנון תוספת  1959

כיתות בבי"ס 

 שחף 

העברה  לסגירה 147,745.33- 174

לתב"ר 

2045 

2020452950 



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

תקציב  שם תב"ר 

מקורי 

 )אלש"ח(

גרעון / עודף 

 מדוייק

מקור  הערות

לחיוב / 

 זיכוי

סעיף לזיכוי / 

 חיוב

בדיקה  1969

לחיזוק 

מבנים בי"ס 

 נעמי ש

קרן  לסגירה 5,383.00-  

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

בדיקות  1970

לחיזוק 

מבנים אפיקי 

 ירדן

קרן  לסגירה 5,369.00- 31

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

כביש כניסה  1972

 -לדגניה א 

 דגניה ב

קרן  לסגירה 30,697.26 1,585

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

חידוש מבנים  1979

שיפוצים 

 באולם ספור

קרן  לסגירה 2,255.98 600

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

מגרש ספורט  1982

רב תכליתי 

 מול גלעד 

קרן  לסגירה 43,128.74- 1,183

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

בניית גן  1987

ילדים 

באשדות 

 איחוד 

     לסגירה 0.00 1,079



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

תקציב  שם תב"ר 

מקורי 

 )אלש"ח(

גרעון / עודף 

 מדוייק

מקור  הערות

לחיוב / 

 זיכוי

סעיף לזיכוי / 

 חיוב

שיפוץ  2005

מזכירות 

 בקיבוץ האון 

     לסגירה 0.00 100

ני הצטיידות ג 2012

ילדים טרום 

 חובה 

     לסגירה 0.00  

גינות  2014

קהילתיות 

וצמצום 

 פסולת לה

קרן  לסגירה 7,581.70 70

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

שיפוץ מועדון  2020

נוער 

באשדות 

 מאוחד

קרן  לסגירה 150,000.00 150

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

שיקום בית  2025

 עלמין כנרת 

     לסגירה 0.00 1,700

בנית גן ילדים  2034

 בכפר עבודה 

קרן  לסגירה 171.00 783

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

סובה  2036

לאוטובוסים 

קרן  לסגירה 84,662.98 1,000

פיתוח 

 מועצה

7900021000 



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

תקציב  שם תב"ר 

מקורי 

 )אלש"ח(

גרעון / עודף 

 מדוייק

מקור  הערות

לחיוב / 

 זיכוי

סעיף לזיכוי / 

 חיוב

והורדת 

 קשישים 

הסדרת  2047

הדרך לאום 

 ג'וני 

קרן  לסגירה 6,209.29 400

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

ה רכישת מבנ 2061

משטרת צמח 

 מממ"י 

קרן  לסגירה 26,334.06- 360

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

השתתפות  2069

בפיתוח 

 טיילת צמח 

     לסגירה 0.00 72

החלפת גגות  2071

אסבסט 

 במעונות יום 

קרן  לסגירה 137,376.91- 2,490

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

סלילת כביש  2072

גישה 

לויפסנה 

 דגניהב

קרן  לסגירה 63,597.00 500

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

שדרוג  2076

כבישים 

בכנרת 

 המושבה 

היטלי  לסגירה 23,735.70 750

השבחה 

 כנרת

7900021004 



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

תקציב  שם תב"ר 

מקורי 

 )אלש"ח(

גרעון / עודף 

 מדוייק

מקור  הערות

לחיוב / 

 זיכוי

סעיף לזיכוי / 

 חיוב

הסדרת עורק  2083

ראשי בדגניה 

 א' 

קרן  לסגירה 64.69- 950

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

תחנות  2085

הסעה 

לתלמידים 

 בישובים 

     לסגירה 0.00 240

     לסגירה 0.00   שילוט חופים  2088

ציוד הצלה  2090

 לחופים 

     לסגירה 0.00  

עבודות  2097

השלמה 

במעגנת עין 

 גב 

     לסגירה 0.00 27

בניית בית  2098

כנסת קיבוץ 

 שער הגולן

     לסגירה 2,691.00- 700

שיקום  2099

מדרכות 

בקיבוץ 

 אשדות 

קרן  לסגירה 0.12 150

פיתוח 

 מועצה

7900021000 



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

תקציב  שם תב"ר 

מקורי 

 )אלש"ח(

גרעון / עודף 

 מדוייק

מקור  הערות

לחיוב / 

 זיכוי

סעיף לזיכוי / 

 חיוב

שיפוץ גנון  2101

בקיבוץ עין 

 גב 

קרן  לסגירה 197.00 150

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

סגירת  2102

מרפסת 

במרכז 

 לקשיש 

קרן  לסגירה 4,697.03- 120

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

מתקן  2103

משחקים 

בקיבוץ דגניה 

 א' 

     לסגירה 0.00 50

רכישת  2107

מחשבים 

 לבתי הספר 

קרן  לסגירה 3,148.00 300

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

שיפוץ מגרשי  2108

ספורט 

 ומתקנים 

היטלי  לסגירה 3,677.00 280

השבחה 

 כנרת

7900021004 

החלפת  2109

מתקני 

משחקים בגן 

 ילדים 

קרן  לסגירה 223.00 50

פיתוח 

 מועצה

7900021000 



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

תקציב  שם תב"ר 

מקורי 

 )אלש"ח(

גרעון / עודף 

 מדוייק

מקור  הערות

לחיוב / 

 זיכוי

סעיף לזיכוי / 

 חיוב

רכישת ציוד  2110

 התעמלות 

     לסגירה 0.00 160

וג שדר 2116

והקמת קווי 

 מים חדשים 

     לסגירה 0.00 120

שיקום גדר  2120

ביטחון בעין 

 גב 

     לסגירה 0.00 68

שיקום גדר  2121

ביטחון 

 בדגניה א' 

     לסגירה 0.00 150

שיקום גדר  2122

בטחון 

 בנסדה 

     לסגירה 0.00 232

שיקום דרך  2123

בטחון 

 בדגניה ב' 

     לסגירה 0.00 100

התאמת  2127

מבנה לגן 

ילדים בתל 

 קציר 

קרן  לסגירה 59,292.00 180

פיתוח 

 מועצה

7900021000 



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

תקציב  שם תב"ר 

מקורי 

 )אלש"ח(

גרעון / עודף 

 מדוייק

מקור  הערות

לחיוב / 

 זיכוי

סעיף לזיכוי / 

 חיוב

הקמת גדר  2139

 בית גבריאל 

קרן  לסגירה 880.00- 200

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

התקנת גלאי  2141

עשן בבניין 

 המועצה 

קרן  לסגירה 11,017.00 70

פיתוח 

 מועצה

7900021000 

החלפת רכב  2143

ון לקיבוץ בטח

 כנרת 

     לסגירה 0.00 210

מחשבים  2151

ניידים 

לתלמידי 

 בי"ס 

     לסגירה 0.00 109

 3.3הלוואה  2165

מליון 

 למיחזור 

     לסגירה 0.00 3,300

שיקום גדר  2177

בבית ספר 

 בית ירח 

     לסגירה 0.00 44

   
1,332,302.00 

   

 סקירת ראש המועצה .16

 ים לישוביםעם הפנ (1



 

 

 

  בכוונת המועצה מייד לאחר החגים לקיים ביקור עבודה בכל ישובי המועצה ולבצע מטה מועצה מול

הנהלות הישובים על מנת ללמוד את הצרכים ולסייע לישובים עפ"י תוכנית וסדרי עדיפות שיגובשו 

 לאחר לימוד כל הצרכים בכל מפגש יזומן גם חבר מליאה של כל ישוב .

 תקשורת (2

 אלו אנו פועלים לשדרג את הקשר בין המועצה לתושביו באמצעות הנושאים הבאים : בימים 

 .סקירה שבועית של ראש המועצה שתועבר מידי שבוע לתושבים 

 . שידרוג אתר האינטרנט של המועצה ולהפיכותו לנגיש וזמין יותר 

  מנכ"ל המועצה מוביל את הכנסת האפליקציה לתושב שתושק  –אפלקציה לתושב

 ודשיים .תוך ח

 עוזרת אישית לראש המועצה (3

   ראש המועצה מבקש מהמליאה לאשר לקלוט עובדת מועצה חדשה לתפקיד עוזרת ראש המועצה

אחוז משכר מנכ"ל, העונה לשם מאיה ונטורה בוגרת  30זכות המוקנית לו עפ"י חוק,  בשכר של 

 תואר ראשון במשאבי אנוש שעיקר תפקידיה יהיו : 

 סיכומים של המועצה .בקרה ומעקב על כל ה 

  עוזרת מנכ"ל בנושא משאבי אנוש 

 . יועצת מעמד האישה 

 .כתובת לנושא הטרדות מיניות המחוייב עפ"י החוק וכן המטלות שיוטלו עליה 

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את בחירתה של מאיה ונטורה לעוזרת ראש המועצה . 14ברוב של 

 ישובי הפריפריה (4

אלו הוא שוקד לחזק את השירותים לישובי צפון הכנרת ורכס הפוריות . בשלב זה עידן מעדכן שבימים 

יש כוונה לתת שירות של התחנה ליחידה טיפולית בגנוסר שתנתן מענה לכל ישובי צפון הכנרת. בישובי 

רכס הפוריה יש כוונה לחזק את החינוך הבלתי פור מלי בתאום מלא עם הישובים בדגש עם פוריה נוה 

 עובד .

  



 

 

 

 ראש המועצה נועל הישיבה !

 

 

 

 רשם הפרוטוקול –דודו פרץ 

 ראש המועצה –עידן גרינבאום 
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