
 

 

 
"טניסן,תשע"זכ
5102אפריל,52

5102-533885





 0202/4/4פרוטוקול מליאת המועצה מספר 
 /7/4/4075 – בניסן תשע"זכ"ט שהתקיימה ביום שלישי 

 

 נוכחים :

אפיקים,–אלומות,זהבהפרלאלמגור,מוטיקומרוב–אהודבןאפריםראשהמועצה,–עידןגרינבאום

גינוסר,–ביתזרע,אורןשפיצר–אשדותמאוחד,שרהיסעור–אשדותאיחוד,אליארזי–אלמוגאביעוז

פוריהנוהעובד,–פוריהנוהעובד,שמעוןסימוני–חוקוק,שמעוןשושן–האון,אברהםקופר–חוהישי

.תלקציר–שערהגולן,עדיאלחלמיש–עיןגב,יעקבקרני–פוריהעילית,עוזיקרן–דניסחייק

 

 חסרים :

 אוריה כנרתקיבוץ,–גורמלמדדגניהב',–רםחכמוןדגניהא',–אפיקים,עודדגנני–אלוןמרימסקי

 .רביד–דנידותןכפרפוריה,-עמריוסימעגן,–ראובןסמיתמסדה,–נירמנצרכנרתמושבה,–מאירי

 משתתפים :

דודופרץ,עו"דגולן,זימלזאב,מיהוינטורה,עמיכברי.

 :סדרהיום

 .  71.3.12 אישור פרוטוקול קודם מיום .א

אישור הסכם עם המועצה לשימור אתרי מורשת לצורך  –עמותה לשחזור חצר כנרת .ב

 מצ"ב חומר. –אישור משרד הפנים 

 מצ"ב קורות חיים –אישור גזבר המועצה מר זאב זימל .ג

 עפ"י פקודת העיריות ועפ"י פקודת המועצות המקומיות –מנהל הארנונה מנוי  (1

 עפ"י פקודת מיסים גבייה . –ממונה גבייה מנוי  (7

 חתימה בכל חשבונות המועצה בבנקים השונים . אישור מורשי (3

 



 

 

 

 אישור התחברות וניהול חשבונות הבנק בכל הבנקים באמצעות האינטרנט. (4

 אישור החלפה בכל תפקיד שבו היה הגזבר הקודם ובוועדות המועצה . (5

 החלפה בחברה לפיתוח במקום הגזבר הקודם שסיים..ד

 הקודם .החלפה בדירקטוריון בית גבריאל במקום הגזבר .ה

 החלפה בקרן עמק הירדן במקום הגזבר הקודם שסיים ..ו

 מצ"ב חומר . –חילוף גברי במועצה הדתית .ז

 מצ"ב. -תברים  .ח

 : אישור חברי מועצת הספורט.ט

 יו"ר מועצת הספורט –תל קציר  –אודליה רחום  (1

 חבר  –כפר חברה  –תמיר לוי  (7

 חבר –דגניה ב'  –ניר אלפרט  (3

 חבר –גנוסר  –אורן שפיצר  (4

 חברה –בית זרע  –רה יסעור ש (5

 חבר –פוריה עילית  –דני סחייק  (6

 : אישור חברי ועדת ביקורת בישוב פוריה עלית.י

 איתןרון (0
מירהסדן (5
שמעוןפיניאן (8
שרוןבןדוד (3
עמרםמויאל. (2
 

 אינפורמציה  ..יא

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 נדון סוכם והוחלט :

 50.8.5102אישורפרוטוקולקודםמיום.א

 7מאשרת המליאה את הפרוטוקולבעד וללא מתנגדים  1/

אישור הסכם עם המועצה לשימור אתרי מורשת לצורך  –עמותה לשחזור חצר כנרת  7ב

 7אישור משרד הפנים 

גרינבאוםהסביר שניםמחייבת2אתהצורךבחידושההתקשרות)כלהתקשרותמעלעידן

למליאהיציג.מנכ"להמועצהלשימוראתרימורשתשעמרישלמוןאישורמליאה(עודהבטיח

העתידיותלשחזורחצרכנרת.אתההסכםואתהתוכניות

 מתנגדים מאשרת המליאה את אישור ההסכם 7 /בעד,  9

אישורמורשיחתימה–ראשהמועצהמבקשלהוסיףסעיףלמליאה

(המועצה,גזבראומנכ"להמועצה)ראשהמועצה,

 7מאשרת המליאה את הוספת הסעיף וללא מתנגדים בעד  5/

 אישור גזבר המועצה מר זאב זימל  7ג

גזברהמועצההחדשהציגאתעצמובפניחבריהמליאהוהשיבלשאלותיהם

.לבחירתהגזברראשהמועצהביקשאתאישורהמליאה

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את המנוי 7 5/

 עפ"י פקודת העיריות ועפ"י פקודת המועצות המקומיות –מנהל הארנונה מנוי  (1

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 7 0/

 עפ"י פקודת מיסים גבייה . –ממונה גבייה מנוי  (7

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 7 0/

 



 

 

 

 

 אישור מורשי חתימה בכל חשבונות המועצה בבנקים השונים . (3

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 7 0/

 ת האינטרנט.אישור התחברות וניהול חשבונות הבנק בכל הבנקים באמצעו (4

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 7 0/

a.  לרבות בוועדות המועצה.  הגזבר הקודם כיהן אישור החלפה בכל תפקיד שבו

 מכח תפקידו הסטטוטורי כגזבר המועצה .

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 7 0/

 החלפה בחברה לפיתוח במקום הגזבר הקודם שסיים..ד

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 7 5/

 החלפה בדירקטוריון בית גבריאל במקום הגזבר הקודם ..ה

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 7 0/

 החלפה בקרן עמק הירדן במקום הגזבר הקודם שסיים ..ו

 ידון בישיבה הבאה 7

גזבר-אומנכ"לוראשהמועצה,–אישורמורשיחתימה

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את מורשי חתימה  5/

חילוףבמועצההדתית.ז

סיגל שושני מדגניה א' שתחליף את  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה5/

 7 במועצה הדתיתמגנוסר  את חיה ענבר שפיצר

 

 

 

 

 



 

 

 

 אישורתברים.ח

 –) אושר בעבר  הגדלת תב"ר –חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בי"ס כנרת :0202תב"ר מס' 

26,,364,4  )₪ 

 ₪  262,364,4 סכום:

 ₪ 262,364,4  -משרד החינוך         מקורות מימון: 

 .0002את תב"ר  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 5/

  4202פעולות לבטיחות בדרכים  :0022תב"ר מס' 

 ₪   2,6222 סכום:

 ₪. 246222  -הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים      מקורות מימון: 

 ₪ .  6222,    -קרן פיתוח מועצה  

 0005את תב"ר  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 5/

 מגרש ספורט באלמגור  :0022תב"ר מס' 

 ₪   4226222 סכום:

 ₪ .  4226222    -קרן פיתוח מועצה  מקורות מימון: 

 0005את תב"ר  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 5/

 ץ מבני חינוך באלומות  שיפו :0020תב"ר מס' 

 ₪   0226222 סכום:

 ₪ .  0226222    -קרן פיתוח מועצה  מקורות מימון: 

 0020את תב"ר  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 5/

 חידוש מגרש טניס בדגניה א'  :0022תב"ר מס' 

 ₪   326222 סכום:

 ₪ .  326222    -קרן פיתוח מועצה  מקורות מימון: 

 0022את תב"ר  מתנגדים מאשרת המליאהבעד וללא  5/

 מגרש סחב"ק בדגניה ב'  :0022תב"ר מס' 

 ₪   226222, סכום:

 ₪ .  226222,    -טוטו קרן המתקנים  מקורות מימון: 

 0022את תב"ר  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 5/

 מגרש כדורסל בחוקוק  :0022תב"ר מס' 

 ₪   4226222 סכום:

 ₪ .  4226222    -פיתוח מועצה  קרן מקורות מימון: 

 0022את תב"ר  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 5/

 

 

 



 

 

 גידור גן משחקים במעגן :0022תב"ר מס' 

 ₪   226222 סכום:

 ₪ . 226222    -קרן פיתוח מועצה  מקורות מימון: 

 0022את תב"ר  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 5/

 מדרכה וקיר תומך בנוה עובד  :0022תב"ר מס' 

 ₪   0326222 סכום:

 ₪ .  0326222    -קרן פיתוח מועצה  מקורות מימון: 

 0022את תב"ר  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 5/

 רכישת טרקטור ועגלה לנוה עובד   :0025תב"ר מס' 

 ₪   0,26222 סכום:

 ₪ .  0,26222    -קרן לחידוש רכב   מקורות מימון: 

 0025את תב"ר  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה5/

 הוד )ליד צומת אלומות(שיפוץ והנגשת מצפה  :0020תב"ר מס' 

 ₪   26222, סכום:

 ₪ .  26222,    -קרן פיתוח מועצה  מקורות מימון: 

 0020את תב"ר  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 5/

 פוריה עלית התקנת חימום תת רצפתי למעון יום ב :0022תב"ר מס' 

 ₪   0426222 סכום:

 ₪ .  0426222  קרן היטלי השבחה פוריה עלית  מקורות מימון: 

 .0022את תב"ר  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 5/

 תכנון תב"ע הסדרת הכניסה הצפונית פוריה עלית  :0022תב"ר מס' 

 ₪ 226222   :סכום

 ₪ 226222  קרן היטלי השבחה פוריה עלית  :מקורות מימון

40//את תב"ר  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה 15  

 

 : אישור חברי מועצת הספורט.ט

 יו"ר מועצת הספורט –תל קציר  –אודליה רחום 

 חבר  –כפר חברה  –תמיר לוי 

 חבר –דגניה ב'  –ניר אלפרט 

 חבר –גנוסר  –אורן שפיצר 

 חברה –בית זרע  –שרה יסעור 

 חבר –פוריה עילית  –דני סחייק 

 



 

 

 

 

אודליה רחום יו"ר מועצת הספורט המיועדת הציגה את עצמה ואת מטרות מועצת 

 הספורט .

 עידן גרינבאום מבקש מחברי המליאה לאשר את ההרכב  .

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הרכב  חברי מועצת הספורט7 0/

 : אישור חברי ועדת ביקורת בישוב פוריה עלית.י

תשלהישובחבריועדתביקורלמינויעידןגרינבאוםראשהמועצהמבקשאתאישורהמליאה
 איתןרון

מירהסדן
שמעוןפיניאן
שרוןבןדוד

עמרםמויאל.

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את חברי ועדת הביקורת 7 0/













!שיבהראש המועצה נועל את הי  
 

 

 
 
 

_______________________   _______________________ 
 

 ראש המועצה –עידן גרינבאום    רשם הפרוטוקול –דודו פרץ 



