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פרוטוקול מליאת המועצה מספר 61..1.8
שהתקיימה ביום שלישי ל בתשרי תשע"ז – .1..1.8

נוכחים :

עידןגרינבאום-ראשהמועצה,אהודבןאפרים-אלומות,זהבהפרל -אלמגור ,
מוטיקומרוב-אפיקים,אליארזי-אשדותמאוחד,שרהיסעור-ביתזרע,אורןשפיצר-
גינוסר,עודדגנני-דגניהא',חוהישי-האון,אברהםקופר-חוקוק,אוריהמאירי-כנרת
מושבה,גורמלמד-כנרתקבוץ,נירמנצר-מסדה,עוזיקרן-עיןגב,סימונישמעון-פוריה
נוהובד,יוסיעמר-פוריהכפרעבודה,דניסחייק-פוריהעילית,דנידותן-רביד,יעקב
קרני-שערהגולן,עדיאלחלמיש–תלקציר . 
חסרים :

אלוןמרימסקי-אפיקים ,אלמוגאביעוז  -אשדותאיחוד ,חכמוןרם-דגניהב,ראובןסמית-
מעגן,שמעוןשושן-פוריהנוהעובד,
מוזמנים:
מיקילב–מנכ"למכללתכנרת,חבריועדפוריהעלית 
משתתפים :
דודופרץ,בועזיוסף,אהודנוסן,עו"דגולןלוי,מיהונטורה,צחיבוחניק .
סדר היום :
 .1אישורפרוטוקולקודםמיום.67.9.16
 .6הקצאתקרקעלמכללתכנרת–מצ"בחומר.
 .3הצגת דו"ח מבקר המועצה בדבר התנהלות ועד הישוב פוריה עלית ודיון בדוח הביקורת
בהשתתפותחבריהוועד.
 .4שמיעתטענותיושלועדמקומיפוריהעיליתלפניקבלתהחלטותבדברנקיטתצעדים,לרבות
ביטולהאצלתסמכויותלוועדמקומיפוריהעלית.
 .5אינפורמציה.

בפתחישיבתהמליאהראשהמועצהעידןגרינבאוםמבקשאתאישורהמליאהלהכניסלסדרהיום
את3תבר"יםהבאים :
תב"רמספר– 6643
תב"רמספר– 6644
תב"רמספר6645 
ברוב של  02וללא מתנגדים מאשרת המליאה הכנסת התב"רים הנ"ל לסדר היום 1
נדון ,סוכם ,הוחלט :
 .1אישורפרוטוקולקודםמיום67.9.11
ברוב של  .8וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מיון 01191.8
 .6הקצאתקרקעלמכללתכנרת
עידן גרינבאום מבקש מהמליאה את ברכת הדרך להליך של העברת קרקע השייכת
למועצהלטובתהמכללה,מדוברבכ-11.5דונם .
מיקי לב מנכ"ל המכללה נתן סקירה לגבי התוכניות של המכללה בשנים הקרובות ואת
הצורך בבניית בניין בן  4קומות ( 6511מטר) בעלות כוללת של כ - 51מש"ח הכולל
הצטיידות(הבניההמתכוננתתהיהעלהקרקעלהקצאה) .
מבנההמצוינותשיבנהיהיהלטובתמעבדותטכנולוגיותמדעיותשישמשואתביתהספר
להנדסההמרכזהאקדמילנוערוביתהספרלמחונניםומצטיינים .
ראש המועצה מציין שעם התקדמות הנושא מול רמ"י והמכללה הנושא יובא שוב לדיון
לקבלתהחלטותבנושא.
 .3הצגתדו"חמבקרהמועצהבדברהתנהלותועדהישובפוריהעליתודיוןבדו"חהביקורת
בהשתתפותחבריהועד
עידןגרינבאוםמעדכןשמבקרהמועצהיציגאתהדו"חשלועדהישובומשרדעורכיהדין
באמצעותעו"דשריתדנהיציגובפניהמליאהאתתגובתהועד .
עידןמצייןשהואמודעלהוראותהחוקוליעוץהמשפטיופועלעלפיהםובמגבלותהקיימות
אך יש לזכור שישנה שאלה ציבורית באשר לנורמות מוסריות שאני כנבחר ציבור מחויב
קודםכללצורכיהתושביםואינייכוללהתעלםמהם .

חלקמהדבריםהמופיעיםבדו"חכברהונחוקודםלכןעלשולחננוטרםקבלתהדו"ח ,עידן
עדכן שהמועצה מתכוונת מתכוונים לטפל בנושאים הללו ללא דיחוי ובמנותק מן הדו"ח
באופןמיידי .
ראשהמועצהמעביראתרשותהדיבורלמבקרהמועצה .
אהודנוסןהציגאתהדו"חבפניחבריהמליאהעפ"יראשיפרקים,בהמשךהודיעאהוד
עלכוונתולערוךאתהדו"חבאופןכזהשבכלפרקתוטמעתגובתהועדלנטעןבדו"חואת
התיחסותולתגובתהועד .
אתהדו"חהעדכניהמבקריגישלועדהלענייניביקורתשלהמועצהעלמנתשהיאתידוןבו
ותגישאתהמלצותיה .
בהמשךהמליאהתקייםדיוןבהמלצות .
 .4שמיעת טענותיו של ועד מקומי פוריה עילית לפני קבלת החלטות בדבר נקיטת צעדים,
לרבותביטולהאצלתסמכויותלוועדמקומיפוריהעלית.
הועד  המקומי באמצעות עו"ד שרית דנה הציג את עמדת הועד ביחס לדו"ח ולתגובה
וביקשולאפשרלועדלהגישתגובהסופיתלמבקרולקייםעימופגישהבענייןלפניהעברת
הטיפוללועדהלענייניביקורת .
התקייםדיון במליאהבנושאולאחריוראשהמועצהעידןגרינבאוםמבקשמהמליאהלקבל
אתנוסחהצעתההחלטההבאה :
א .המליאה רשמה  בפניה את הודעת יו"ר ועד פוריה עילית חיים חליוה שתוך  7ימים
תופעלתאורתהרחובבדרךהאחוזה.
ב .מליאתהמועצהקיבלהלידיהאתדו"חהמבקרבנושאהתנהלותהוועדהמקומיפוריה
עיליתומודהלמבקרעלעבודתוהמקיפה.
ג .בהתאםלהוראותהחוקהדו"חיועברלטיפולהשלהועדהלעינייניביקורתאשרתביא
אתסיכומיהוהמלצותיהלדיוןמיוחדבפניחבריהמליאהלצורךקבלתהחלטות.
ברוב של  .8בעד  3נמנעים מקבלת המליאה את הצעת ראש המועצה 1
ראשהמועצהמבקשלאשראתהתבריםהבאים :

תב"ר מס'  :0023עיקורוסירוסחתולים 
111,111₪ 
סכום:

57,111 .₪
מקורותמימון: קרןפיתוחמועצה-
השתתפותהישובים- 43,111 .₪
 02בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר 1 0023

תב"ר מס'  :0022שיקוםגדרביטחוןבתלקציר 
166,118₪ 
סכום:
מקורותמימון: משרדהביטחון -166,118 .₪
 02בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר 1 0022


תב"ר מס'  :0022פיתוחתשתיותלשכונהחדשה"גבעתרוג'רס"בתלקציר–שלבא' 
1,459,111₪ 
סכום:
מקורותמימון: משרדהשיכון -359,111 .₪
1,111,111₪ .
תלקציר-
 02בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר 1 0022


ראש המועצה נועל הישיבה

דודו פרץ – רשם הפרוטוקול

עידן גרינבאום – ראש המועצה

