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פרוטוקול מליאת המועצה מספר 7.9.16
שהתקיימה ביום שלישי כד' באלול תשע"ו – 27.9.16
נוכחים :
עידן גרינבאום – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,זהבה פרל – אלמגור ,אלי
ארזי – אשדות מאוחד ,שרה יסעור – בית זרע ,אורן שפיצר – גנוסר ,אברהם קופר –
חוקוק ,ניר מנצר – מסדה ,עוזי קרן – עין-גב ,שמעון שושן – פוריה נוה עובד ,יוסי עמר
– פוריה כפר עבודה ,דני סחייק – פוריה עילית ,דני דותן – רביד ,יעקב קרני – שער
הגולן ,עדיאל חלמיש – תל קציר ,מוטי קומרוב – אפיקים ,חוה ישי – האון  ,עודד גנני –
דגניה א' ,ראובן סמית – מעגן ,שמעון סימוני – פוריה נוה עובד.
חסרים :
אלון מרימסקי – אפיקים  ,אלמוג אביעוז – אשדות איחוד ,רם חכמון – דגניה ב' ,אוריה
מאירי – כנרת מושבה ,גור מלמד – כנרת קיבוץ.
מוזמן:
פרופסור דן ביין
משתתפים :
דודו פרץ ,אהוד נוסן  ,עו"ד גולן לוי ,מיה ונטורה  ,דוד רודר.
סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול קודם מיום .13.9.16
 .2ועדה ציבורית לארנונה  -הצגת פעילות הועדה ע"י פרופסור ביין .

 .3הצגת דו"ח מבקר המועצה בדבר התנהלות ועד הישוב פוריה עלית .
 .4ביטול האצלת סמכויות לועד מקומי פוריה עלית ושמיעת טענות חברי
הועד .
 .5אינפורמציה .
נדון ,סוכם ,הוחלט :
 .1אישור פרוטוקול קודם מיום : 13.9.16
 17בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מיום . 13.9.16
אחד מחברי המליאה ביקש כי טיוטת פרוטוקול המליאה תופץ להערות כשהיא אינה
חתומה ,ראש המועצה מסר כי ההצעה תיבחן .
 .2ועדה ציבורית לארנונה הצגת פעילות הועדה ע"י פרופ' דן ביין
פרופ' דן ביין עדכן את חברי המליאה על הפעילות של הועדה הציבורית שבראשותו
בנושא החזרי ארנונה לועדי הישובים  .בסקירה על עבודת הוועדה עדכן פרופ' ביין
שמטרת הוועדה הינה למצוא נוסחה שתביא בחשבון את כל הפרמטרים השונים וזאת
לאור השונות בין הישובים  .הנוסחה אמורה להיות פשוטה וקלה והכי חשוב לעשות צדק
בנושא .
במסגרת ההמלצות שיובאו לאישור המליאה יהיה להקים קרן שתוכל לתת מענה
לצרכים דחופים (הד – הוק) וזאת על מנת לבצע איזון ותיקון ליקויים במעלה הדרך ככל
שידרש ההמלצה היא שהקרן תעמוד על  5% - 7.5%מסך גביה של הארנונה .
ככל שיהיו שינויים הם יעשו בהדרגה וזאת על מנת שהישובים יוכלו להסתגל למעבר
החדש (מתווה ל 5 -שנים) .
בתקופה הקרובה יערך שימוע משלים של הועדה לענין החזרי ארנונה בהתאם לבקשה
של תושבים מפוריה עלית (לרבות יו"ר ועד הישוב חיים חליוה) תתקיים ישיבה נוספת על

מנת לשמוע את עמדתם וכן תינתן הזדמנות אחרונה למי מתושבי המועצה המבקש
להשמיע את דבריו בפני הועדה בסוגית החזר ארנונה (מועד הישיבה יפורסם לישובים)
עד סוף אוקטובר תוכן טיוטא ראשונית .
 .3הצגת דו"ח מבקר המועצה בדבר התנהלות ועד פוריה עלית
ראש המועצה עידן גרינבאום עדכן שהמועצה נענתה לבקשה של היועמ"ש של משרד
הפנים בדבר דחיית הדיון בנושא התנהלות ועד הישוב פוריה למועד מאוחר יותר .
אהוד נוסן מבקר המועצה נתן סקירה על התהליך של בנית דו"ח הביקורת של הישוב
פוריה עלית .
אהוד עדכן שהדו"ח נערך על פני תקופה ארוכה ומציג תמונת ביקורת על התנהלות ועד
הישוב למשך תקופה של שנתיים וחצי במהלך הכנת הביקורת נתקל אהוד בקשיים
משמעותיים למרות זאת קיים את כל הבירורים הנדרשים כמיטב יכולתו ,והגעתו
לממצאים ולמסקנות.
לחלק ניכר מן הטענות שעלו במהלך הבירור התייחס הועד בכתב ובמפורט במהלך
עריכת הביקורת לחלק אחר בעל פה ולחלק בחר שלא להתייחס למרות זאת יש
אסמכתאות ותשובות לכל הנושאים שעלו בדו"ח .
עוד ציין אהוד שלאורך כל הדרך הוא פעל תוך ליווי צמוד של היועמ"ש של המועצה .
צוין כי בסוף הדו"ח ישנן המלצות שיובאו לאישור המליאה בהקדם .
 .4ביטול האצלת סמכויות לועד מקומי פוריה עלית ושמיעת טענות חברי הועד
נדחה לישיבת המליאה הבאה .
 .5אינפורמציה
פסטיבל יצירה צעירה  -ראש המועצה מזמין את חברי המליאה ובני משפחתם
לפסטיבל היצירה שיתקיים בחול המועד סוכות . 19-20/10/16 -

מוזמנים להנות ממבחר מופעים חדשים ומסיבות אל תוך הלילה ,ריקודי עם המונים,
מופעי חצות וחוצות וכל זאת במשך הערב והלילה ואל תוך הזריחה .
ראש המועצה נועל הישיבה

דודו פרץ – רשם הפרוטוקול עידן גרינבאום – ראש המועצה

