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 .1121.21פרוטוקול מליאת המועצה מספר 
 2..21.2.21 –תשע"ז  כ"ז בכסלושהתקיימה ביום שלישי 

 


 
 נוכחים :

אפיקים,שרה–ראשהמועצה,,זהבהפרל,אלמגור,מוטיקומרוב–עידןגרינבאום

כנרת–חוקוק,אוריהמאירי–גינוסר,אברהםקופר–ביתזרע,אורןשפיצר–יסעור

 מלמד גור –מושבה, סמית ראובן –כנרתקיבוץ, סימוני שמעון נוה–מעגן, פוריה

דניסחייק –עובד, קרן עוזי –פוריהעילית, גב,יעקבקרני שערהגולן,עדיאל–עין

תלקציר–חלמיש

 חסרים :

–אהודבןאפרים אשדותאיחוד,–אפיקים,אלמוגאביעוז–מרימסקיאלומות,אלון

ארזי –אלי עודדגנני –אשדותמאוחד, –דגניהא',רםחכמון –דגניהב',חוהישי

נירמנצר –האון, שושן שמעון יוסי–מסדה, כפרפוריהכפרעמרפוריהנוהעובד,

רביד,–עבודה,דנידותן

 משתתפים :

 פרץ, מיהדודו יוסף, מאוריבועז פייקוב, עפרה שובל, איריס רודר, דוד ונטורה,

.,אהודנוסןערןשגיא,עו"דגולןלויישראלי,דורוןרות,
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12.12.16אישורפרוטוקולישיבהקודמתמיום .1

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את פרוטוקול ישיבתה הקודמת2 11

 לאישורהמליאה2017הצעתתקציב .2

 הציג יוסף בועז את 2017תקציב הקודמתבהמשך במליאה שהתבצע ,לדיון

בועזהציגפירוטריכוזנתוניהתקבולים:

 .אלש"ח80,545-הכנסותעצמיותכ.א

 .אלש"ח69,619-סה"כתקבוליממשלהכ.ב

 .אלש"ח152,129סה"כהכנסותלפניהנחותארנונה.ג

 .אלש"ח156,429סה"כהכנסותלאחרהנחותארנונה.ד

ביקשאתאישורהתקציבבמליאהלאחרהצגתהנתוניםראשהמועצה

המועצה  את תקציב מליאת המועצה בעד וללא מתנגדים מאשרת  11

 2  אלש"ח 6.1,.12בסך של  212.לשנת 

 

 



 

 

 

 תב"רים 12

 היום לסדר להוסיף המליאה אישור את מבקש המועצה תברים2ראש

(2255-ו2254נוספיםלאישור)

תברים לסדר  .וללא מתנגדים מאשרת המליאה הכנסת  16ברוב של 

 היום 2

ראשהמועצהמבקשלאשראתהתבריםהבאים:

 

 הגדלתתב"ר–אולםספורטביתהחינוךובי"סשחף:.1..תב"ר מס' 
₪(300,000)היה₪2,243,000סכום:

)חדש(₪943,000-משרדהשיכוןמקורותמימון:
)חדש(₪1,000,000-משרדנגבגליל
₪300,000–קרןפיתוחמועצה

 2 .1..בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16
 

 הגדלתתב"ר–בתיאגודהבתלקציר7-יח"דדיורול24תשתיותל:62..תב"ר מס' 
₪(1,459,000)היה₪2,909,000סכום:

₪359,000-השיכוןלבתיאגודהמשרדמקורותמימון:
)חדש(₪1,450,000-יח"ד24-משרדהשיכוןל
₪1,100,000–משתכנים/קיבוץתלקציר

 2 62..בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16


סקרערכיטבעונוףשטחיםפתוחיםבמועצה:.6..תב"ר מס' 
₪280,000סכום:

₪.280,000-רשותמקרקעיישראל:מקורותמימון
 2 .6..בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16


תוכניתאבלשטחיםפתוחיםבמועצה:62..תב"ר מס' 
₪500,000סכום:

₪.500,000-רשותמקרקעיישראלמקורותמימון:
 2 62..בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16


שיפוציםבביתגבריאל:62.. תב"ר מס'
₪450,000סכום:

₪.450,000-משרדלפיתוחהנגבגלילמקורותמימון:
 2 62..בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16
 



 

 

 
 
 
 


שיפוציםבאולםבןציוןבכנרת)התקנתמערכתלכיבויאש(:61..תב"ר מס' 
₪350,000סכום:

₪.350,000-לפיתוחהנגבגלילמשרדמקורותמימון:
 2 61..בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16


התכנותכלכליתותכנוןראשונילביתאבותסיעודי:22..תב"ר מס' 
₪200,000סכום:

₪.200,000-קרןפיתוחמועצהמקורותמימון:
 2 22..בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16


עבודותפיתוחבנהריים:21..תב"ר מס' 
₪700,000סכום:

₪.600,000-חמ"ת
₪.100,000-קרןפיתוחמועצהמקורותמימון:

 2 21..בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16


בנייתגןילדיםבפוריהעלית:.2..תב"ר מס' 
₪741,191סכום:

₪.741,191-משרדהחינוךמקורותמימון:
 2 .2..בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16


בנייתגןילדיםבנווהעובד:21..תב"ר מס' 
₪741,191סכום:

₪.741,191-משרדהחינוךמקורותמימון:
 2 21..בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16

 
 מעבדהחממהבביתירחבניית:26..תב"ר מס' 

₪500,000סכום:
₪.425,000-משרדהחינוךמקורותמימון:

₪.75,000-קרןפיתוחמועצה
.26..בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16


שיפורוליקוימפגעיםבדרךהתבורפוריהעלית:22..תב"ר מס' 
₪30,000סכום:

₪.30,000-היטליהשבחהפוריהעליתקרןמקורותמימון:
 22..בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16





 

 

 

 דיוןבהעברתחוףאלומות)צמח(ותפעולאיגודעריםכנרת .4

יובאלאישורבמועדאתהנושאמסדרהיוםהואראשהמועצהמבקשלהסיר

אחרלאחרגמרההתדיינותביןרמ"ילקיבוץאלומות.

 

 2017תקציבועדיםמקומייםאישור .5

הבאה לישיבה עד הועדים תקציב האישור את לדחות מחליטה המליאה

וזאתלאחרשגורםמקצועיבמועצהיבחןאתההצעותלתקציבשלהישובים

ואזיוצגושובבמליאהלקבלתהחלטהלאישור.



 פרסעמקהירדן .6

וקתפרסעמקהציגאתההצעהוהפורמטלחלביתגבריאלדורוןרותמנכ"ל

הירדן.

תרומהמיוחדתלעמקהוועדה הסבירשהפרסיוענקלאנשיםשתרמו דורון

שהוקמהתחליטבהתאםלקריטריוניםשיוצגו.

של לתרבות המחלקה ע"י שיופק מיוחד טכס במסגרת יוענקו הפרסים

המועצה.

















 

 



 אינפורמציה .7

 דו"חועדתביין.א

יוגשבימיםהקרוביםלעיוןחבריעידןמעדכןשהדו"חהסופישלהוועדה

עמדתו את יגבש ישוב שכל מנת על וזאת בישובים והוועדים המליאה

בנושא.

 הנ"ל ישבדו"ח הועדה של המלצות ביין פרופ' בראשות ההחלטהאך

.הסופיתוהמחייבתתתקבלעלידימליאתהמועצה

 אישורלהפחתתארנונהחקלאית.ב

2017ונהחקלאיתבשלבזהלשנתהמועצהקיבלהאישורלהפחתתארנ

בלבד.

לקראתסוףשנהתצאדרישהשלהמועצהלהפחתתהארנונההחקלאית

.2018לשנת

 אוטובוסשרותלישובמסדה.ג

חברתסופרבוסהסכימהלבקשתהמועצהשהקושרותיכנסלתוךהישוב

.מסדה



 ראש המועצה נועל את הישיבה

 

 
 
 

____________________    ______________________ 
 ראש המועצה –עידן גרינבאום    רשם הפרוטוקול –דודו פרץ 



