
 

 

 

  

 

 

 ח' אב תשע"ז  
 2017יולי  31  

294927  -  2017 
 

 6/7/2017ספר פרוטוקול מליאת המועצה מ

 25.7.2017 –ב' באב תשע"ז שהתקיימה ביום שלישי , 

 

  נוכחים:

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

 –בית זרע, אורן שפיצר  –אשדות מאוחד, שרה יסעור  –אפיקים, אלי ארזי  –קומרוב 

 –מסדה, שמעון שושן  –חוקוק,  נעמה גרבר  –האון, אברהם קופר  –גינוסר, חוה ישי 

 –פוריה עילית, דני דותן  –פוריה נוה עובד, דני סחייק  –פוריה נוה עובד, שמעון סימוני 

 תל קציר –שער הגולן, עדיאל חלמיש  –רביד, יעקב קרני 

 חסרים:

דגניה א', רם  –אשדות איחוד, עודד גנני  –אפיקים, אלמוג אביעוז  –אלון מרימסקי 

 –ן סמית פוריה כפר עבודה, ראוב -עין גב, יוסי עמר  –דגניה ב', עוזי קרן  –חכמון 

 .כנרת -, גור מלמד מעגן

 :משתתפים

 עפרה פייקוב, אהוד נוסן. ל זאב, מיה ונטורה, מדודו פרץ, זי

 על סדר היום

 .13.6.2017אישור פרוטוקול קודם מיום   .א

 ה האזורית לבית גבריאל  .יהעברת הספרי .ב

 אישור צו עברות קנס. .ג

 שסיים .החלפה בהנהלת המועצה נעמה גרבר מחליפה את ניר מנצר  .ד

 

 

 



 

 

 

 

 

 

בחירה של שרה יסעור מבית  .עדת משנה לתכנון ובניהואישור החלפה בו .ה

 זרע במקום אוריה מאירי מכנרת שסיים.

 אישור חברי דירקטוריון לשותפות טליה . .ו

שכר בכירים למנכ"ל המועצה בהתאם לחוזר  100% -אישור המליאה ל .ז

 מנכ"ל החדש ובכפוף לאישור משרד הפנים .

 לביא כנרת מושבה  דיון בתוכנית בנוי. משפחת וסרמן .ח

 .מצ"ב רשימה  -תברים   .ט

גזבר המועצה, כממונה על  – 022880462אישור מינוי מר זאב זימל, ת"ז  .י

 הגבייה .

 אינפורמציה. .יא

 

 :נדון, סוכם והוחלט

 ראש המועצה מבקש לצרף לסדר היום שני סעיפים: .א

 המקומיים.אישור הכלה של מבצע גביית הארנונה גם על הוועדים  .1

 בעד הוספת הסעיף לסדר היום. 15

)המגיעים מהמועצה( משכרו של מנהל  50%אישור שכרם של מנהל מרכז עידן ו .2

 אגף פתוח כלכלי.

 בעד הוספת הסעיף לסדר היום. 15

  

 13.6.2017אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .ב

 .מאשרת המליאה את הפרוטוקול בעד וללא מתנגדים 12

 .יה האזורית לבית גבריאליהספרהעברת עדכון ודיון על  .ג

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .אישור צו עברות קנס .ד

 בעד וללא מתנגדים. 12

 .ה גרבר מחליפה את ניר מנצר שסייםנעמ  -החלפה בהנהלת המועצה .ה

עו"ד קרני מעלה שאלות באשר לדרך בה מחליטים על חילוף ו/או מינוי חדש של 

 חברים בהנהלת המועצה. 

מבקר המועצה, אהוד נוסן, הזכיר שבעבר פנה ראש המועצה הקודם, מר יוסי 

ורדי, לחברי המליאה והציע להם להציג את מועמדותם לתפקידים בוועדות 

השונות. הציע כי בהתאם לזאת, לכשיעלה צורך או לכשיתפנה מקום בוועדות 

תם. השונות , יפנה ראש המועצה לכלל חברי המליאה בהצעה להציג מועמדו

במקביל יפנה מיוזמתו באופן אישי ופרטני לחברי המליאה השונים, על מנת 

 להבטיח איוש מיטבי של כלל התפקידים. 

ממנה מליאת המועצה את נעמה גרבר למחליפתו של  בעד וללא מתנגדים 13

 ניר בהנהלת המועצה.

עדת משנה לתכנון ובניה בחירה של שרה יסעור מבית זרע ואישור החלפה בו .ו

 במקום אוריה מאירי מכנרת שסיים.

 בעד וללא מתנגדים. 14

 . אישור חברי דירקטוריון לשותפות טליה .ז

ראש המועצה מבקש לאשר את רענן סרי כנציג המועצה ואת שאול כהן 

 מאשדות מאוחד כנציג ציבור, כחברי דריקטוריון של אתר טליה.

 בעד וללא מתנגדים. 13

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ל מנכ"שכר בכירים למנכ"ל המועצה בהתאם לחוזר  %100 -אישור המליאה ל .ח

 .החדש ובכפוף לאישור משרד הפנים

עו"ד גולן לוי, יועמ"ש המועצה מסביר שלא ניתן להצביע על סעיף זה על סמך 

טיוטת חוזר מנכ"ל וכי יש להמתין עם סעיף זה לישיבה הבאה כאשר יוצא חוזר 

 ל התנאים מנכ"ל סופי בו מובהרים ע

 .כנרת מושבה -משפחת וסרמן בתוכנית בנוי  דיון .ט

שא הדיון הינו ובקר המועצה ממליץ לראש המועצה לצאת מהדיון מאחר ונמ

 עובד מועצה.

 ראש המועצה מקבל את הצעתו ויוצא מן הדיון לשלב זה.

 חוה מציעה שבעדרו של ראש המועצה ימלא את מקומו החבר מוטי קומורוב

 כיו"ר מליאת המועצה לעניין זה.

 בעד, מוטי מנהל את הדיון. 12

לאחר דיון מעמיק, מוטי מסכם ומציע להצביע על הצעה לסדר. מליאת המועצה 

דורשת להביא את הנושא לדיון חוזר בו תוצג חוות דעתו של וועד הישוב על גבי 

האחריות להבאת הנושא לדיון בוועד מסמך רשמי וחתום ע"י חברי הועד. 

בנוסף מבקשת מליאת המועצה ממהנדס המקומי מוטלת על מהנדס המועצה. 

המועצה, להביא לאותו דיון חוזר את כל החריגות הידועות לוועדה בנמצאות 

 במושבה. 

 בעד וללא מתנגדים, מליאת המועצה מקבלת את סיכומו של מוטי. 12

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 . תברים  .י

 העתקת הספריה האזורית מהמכללה לבית גבריאל :4;44מס'  תב"ר

 ₪   050555 סכום>

 ₪ .  050555     קרן פיתוח מועצה  : מקורות מימון

 . 4;44בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  35

 

 מערכת הגברה לאולם המועצה  :5;44תב"ר מס' 

 ₪ 000555 סכום:

 ₪ 000555    -    05%קרן פיתוח    מקורות מימון: 

 ₪ 000555    - 05%השתתפות משקי עמק הירדן    

 . 5;44בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  35

 

 הגדלה  -מעבר תת קרקעי למכללה  4394תב"ר מס' 

 ₪  0050555 סכום:

 ₪ 0050555 סכום ההגדלה:

 ₪. 000555     - מכללה      מקורות מימון: 

 ₪ 0000555     קרן פיתוח  

 . 4394בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  35

 

 מערכת רעידת אדמה לבי"ס כנרת  :6;44תב"ר מס' 

 ₪   00555 סכום:

 ₪ .  00555       -משרד החינוך  מקורות מימון: 

 . 6;44בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  35

 

 גדר בטחון הרחבה בית זרע   :7;44תב"ר מס' 

 ₪   0050555 סכום:

 ₪ .  0050555      -משרד הבטחון  מקורות מימון: 

 . 7;44בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  35

 

 עיקור חתולים 8;44תב"ר מס' 

 ₪   0550555 סכום:

 ₪ .  050555      -משרד החקלאות  מקורות מימון: 

 ₪ 050555     קרן פיתוח: 

 . 8;44בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  35

 

 בית יגאל אלון הסדרת חניה  :9;44תב"ר מס' 

 ₪   000550555 סכום:

 ₪ .  0050555     - 05%השתתפות גינוסר  מקורות מימון: 

 ₪ 005050555      -משרד התיירות  

 . 9;44בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  35

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבנים יבילים לבתי הספר  ::;44תב"ר מס' 

 ₪  0550555 סכום>

 ₪ .  0550555      -קרן פיתוח  : מקורות מימון

 

 . :;44בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  35

 

 שילוט חופי רחצה :;;44תב"ר מס' 

 ₪   000555 סכום>

 ₪ .  000555      -משרד הפנים   מקורות מימון>

 

 . ;;44בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  35

 

 תוכנית אופרטיבית כלכלית למנהלת מורד הירדן  :4522תב"ר מס' 

 ₪  000555 סכום:

 ₪ .  000555     -קרן פיתוח מועצה  מקורות מימון: 

 . 4522בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  35

  

 הגדלה   -פיתוח תשתיות למגרשים בפוריה עלית  :3602תב"ר מס' 

 ₪  005550555 סכום:

 ₪ 000050555 הגדלת תב"ר:

 ₪ .  005550555    -קרן סלילת כבישים פוריה עלית   מקורות מימון: 

 ₪ 000050555      ממ"י: 

 . 4285בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  35

 

 הגדלה  -לחוק תכנון ובניה  050תיקון  היערכות לישום :4355תב"ר מס' 

 ₪   0050555 :סכום

 ש"ח 000000055 סכום ההגדלה:

 ₪ 0000055      -תקציב רגיל : מקורות מימון

 . 4355בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  35

 

 תכנון ומדידות מעונות יום  :4523תב"ר מס' 

 ₪ 0000555   סכום>

 ₪ 0000555      - קרן פיתוח  מקורות מימון>

 . 4523בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  35

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

גזבר המועצה, כממונה על  – 022880462אישור מינוי מר זאב זימל, ת"ז  .יא

 .הגבייה

 בעד וללא מתנגדים. 11

 .אישור שכר מנהל אגף פיתוח כלכלי, מר אסף עברי .יב

מכספי  50% –ראש המועצה מחדד ששכרו של מאורי היה מחולק לשניים 

מכספי החברה לפיתוח. אי לכך מבקש ראש המועצה לאשר  50%המועצה ו 

 מים מכספי המועצה.להמשו 50%את ה 

 בעד וללא מתנגדים. 14

 שכר בכירים. %35אישור שכר מנהל מרכז עידן, מר רון אלתר  .יג

 בעד וללא מתנגדים. 15

 .מבצע גביית חובות הארנונה גם על הוועדים המקומיים אישור הכלה של .יד

זאב זימל מבהיר כי כל ועד שירצה להשתתף במבצע יצטרך לקיים דיון פנימי 

 אצלו ולהגיש בקשה מסודרת להצטרפות.

 בעד וללא מתנגדים. 13

 

 

 

 ראש המועצה נועל את הישיבה!!

 

 

 

                             ______________________               _______________________  
ראש המועצה –רשמה הפרוטוקול                                            עידן גרינבאום  –מיה ונטורה   

 

 


