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ג .בקשה הועדה המחוזית לאשר תוכנית בית קברות בהאון
ד .נהריים – מצ"ב פניית ראש המועצה וחוות דעת משפטית
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ח .אינפורמציה.

נדון סוכם והוחלט :
א .אישור פרוטוקול קודם מיום . 26.9.2017
 /1בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישור הפרוטוקול 0
ב .מבנה אירגוני של המועצה

-

עידן גרינבאום הציג בפני חברי המליאה את ההצעה לשינוי מבנה ארגוני של המועצה
והתאמת ו לצורך מתן מענה מיטבי לתושבים .ציין שההצעה הוצגה ונדונה בהנלת
המועצה.
עידן הציג את עקרונות המנחים בבניית המבנה הארגוני החדש שנתמך ביעדי המועצה,
כמו כן הוצג תהליך העבודה שנעשה ביחד עם גורמים מקצועיים מפע"מ וחברת לוטם
שמתמחים בתחום זה .
בהמשך התקיים דיון שבו הוצג הצורך בשינויים קטנים שאושרו ע"י המליאה .
הובהר שאיוש עתידי (שלב ב) יהיה באישור המליאה או באישור תקציב סדור.
מליאת המועצה מאשרת את המבנה הארגוני בכפוף לביצוע השינויים המבוקשים:
מנהל/ת מחלקת תרבות תחת ראש המועצה ותחתיו/או לצידו בית גבריאל.
לעלות את משרת רכז בריאות ל 40%
לעלות את משרת רכז צעירים ל  100%בכפוף לקבלת תקציב מהחטיבה להתיישבות.
לעלות את משרת הצמ"ד ל - 100%בכפוף לקבלת התקציב מהחטיבה להתיישבות.
באגף שפ"ע – היחידה לחינוך סביבתי תיהיה מתחת למחלקת איכות סביבה.
בטבלתהגיוסיםשלשלבב'הוסרהשורתהמשרהלניהולהחינוךהבלתיפורמאליוהספורטכי
מדוברבהגדלתמשרהשלאדםשקייםבמערכת.מנהלמרכזעידןהופךלהיותמנהלכלהחינוך
הבל"פולכןאיןגיוסלמשרהזאת"

 מובהר כי כל גיוס שייעשה ,גם אם מופיע במבנה הארגוני כשלב ב' ,יובא לאישורהמליאה ויותנה במקור תקציבי.
ראש המועצה מבקש את אישור המליאה למבנה החדש בכפיפות לשינויים שאושרו
בדיון .
 /2בעד  / ,נמנע מאשרת המליאה את ההצעה למבנה הארגוני החדש 0
ג .בקשה הועדה המחוזית לאשר תוכנית בית קברות בהאון
מוטי קומרוב הציג את הרקע לבקשת הוועדה המחוזית ואת הצורך באישור חברי
המליאה .הסיבה לכך היא שעם פרוק הקיבוץ ונכסיו לא נשארו זכויות כלשהן על

הקרקע המתוכננת לבית העלמין  .כעת מדובר רק בהיבט תכנוני טבעי ואין להחלטה זו
כל משמעות לגבי ניהול בית העלמין וכיו"ב .
עידן גרינבאום מבקש מחברי המליאה לאשר את בקשת הועדה המחוזית.
 /1בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תוכנית בית העלמין להאון 0
ד .נהריים – מצ"ב פניית ראש המועצה וחוות דעת משפטית
עידן גרינבאום הציג בפני חברי המליאה את הרעיון המסדר למתן פטור ממערז
להתקשרות עם אשדות יעקב איחוד לתפעול אתר נהריים והנימוקים למהלך זה כפי
שנרשמו בחוו"ד של היועמ"ש ,אשר על כן מבקש ראש המועצה מהמליאה התקשרות
עם הישוב אשדות יעקב איחוד בפטור ממכרז כמו כן יוכנס בהסכם מתן הנחה לתושבי
עמק הירדן שיבקרו באתר .
 /2בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את ההתקשרות של המועצה עם הישוב
אשדות יעקב איחוד בפטור ממכרז 0
ה .אישור הפעלת תקציב  2017של החטיבה להתיישבות
רונית איתן מנהלת צמ"ד הציגה את התקציב שאושר למועצה לשנת  2017ע"י החטיבה
להתיישבות וכן את תוכנית המועצה .בכל ישובי המועצה הנמצאים בטיפול החטיבה
להתיישבות.
ראש המועצה מבקש את אישור המליאה לתוכנית זו .
 /1בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תוכנית העבודה של צמ"ד שממומנת
מהחטיבה להתיישבות
ו .נטילת הלוואה לצרכי פיתוח בשנת 2018
זאב זימל גזבר המועצה הציג את הצורך בנטילת הלוואות לטובת התייעלות אנרגטית
כמייצרת חסכון ב 2 -פרויקטים מרכזיים  :התקנת פאנלים סולריים על מבני המועצה
והחלפת תאורת לד בישובים.
הלוואה זו הנה חלק ממהלך כולל של נטילת הלוואה בהיקף משוער של כ  15מיליון ,₪
אשר יש לו מספר יתרונות :יצירת יכולת לבצע מספר פרויקטים ,הפחתת עלויות חשמל
למועצה וליישובים ,ניסיון להתמודד עם אובדן מענק האיזון.
זאב ציין שהלוואה זו תאפשר להתייעל אנרגטית ולחסוך בעלויות חשמל ותאורת רחובות

עידן מבקש ממליאת המועצה לאשר נטילת הלוואה בהיקף של  ₪ 7.000.000באופן הבא:
מבנק דקסיה בהיקף של  ₪ 4,000,000ומבנק הפועלים בהיקף של  . ₪ 3,000,000תנאי
ההלוואה הינם צמודה לפריים ,בריבית בגובה פריים ,כאשר תקופת ההחזר היא ל 15 -שנה
 /2בעד / ,מתנגד מאשרת המליאה את נטילת ההלוואה 0
ז .תברים :
ראש המועצה עידן גרינבאום מבקש לאשר את התברים הבאים :

מס'תב"ר

2314

2316

2317

היקף 
התב"ר

שם 
התב"ר
הקמת 
תשתיות 
למרכזי 
מיחזור 
100,000
בישובים
החלפת 
גדר 
מגרש 
כדורסל 
34,000
דגניהא'
טיפול 
במפגע 
בטיחות 
בגן
שעשועים 
בנווהעובד 70,000

השתתפו
ת 
מועצה

השתתפות 
השתתפות  משרדי 
הערות
ממשלה
בעלים

החלטתמליאה

100,000

קרן 
פיתוח 
מועצה

 41בעד מאשרת
המליאה

34,000

קרן 
פיתוח 
מועצה

 41בעד מאשרת
המליאה

70,000

היטל 
השבחה 
נוה
עובד

 41בעד מאשרת
המליאה

תברים להגדלה

מס' 
התב"ר

2230

2114

היקף 
תב"ר 
נוכחי

שם 
התב"ר
סובת 
אוטובו
ס 
למרכז 
חינוכי 
900,000
רביד
מבנים 
יבילים 
קיבוץ 
שער  1,980,00
0
הגולן

הגדלה 
מבוקשת

היקף 
תב"ר 
לאחר 
הגדלה

90,000

990,000

760,000

2,740,00
0

השתתפו
ת 
מועצה

השתתפו
ת 
בעלים

השתתפו
ת 
משרדי 
ממשלה

45,000

45,000

קרןפיתוח 
מועצה +  41בעד
מאשרת
קיבוץ
המליאה
רביד

760,000

 41בעד
מאשרת
המליאה

השתתפו
ת 
הקיבוץ

החלטת
המליאה

ח .אינפורמציה
ראש המועצה עידן גרינבאום עדכן את חברי המליאה בנושאים הבאים :
 )1ועד פוריה עלית
בהמשך לסיכום ישיבה הקודמת יצאו  3צווים לביצוע לועד הישוב בדגש על קבלת
מידע בנושאי הפרוטוקולים ,רשימת כלל העובדים בועד ואינפורמציה נוספת לטובת
בדיקת ההתנהלות בישוב .
אהוד נוסן מבקר המועצה עדכן שאין התקדמות בקבלת מסמכים ואינפורמציה
חשובה שדרשנו לקבלת תמונת מצב ההתנהלות הישוב.
עידן סיכם שאם לא יהיה שיתוף פעולה מצד הועד  ,המליאה תצטרך לקבל החלטות
בהתאם.

 )2כיכרות במועצה
הכיכרות באפיקים ואשדות יעקב יצאו לביצוע לקראת סוף שנה זו ,לגבי הכיכר
במושבת כנרת יש עיכוב קל בתכנון ,צפי לביצוע רבעון א' .2018
 )3שביל אופניים
משרד התחבורה אישר תקציב לביצוע לסלילת כביש אופניים מדגניה ב' למול כנרת
ולבית הספר באפיקים .
 )4חוף אלומות
בכוונת ראש המועצה להביא את נושא עתיד החוף לדיון במליאה תוך הצגת מספר
חלופות .
 )5נעמי פולני
מעדכן שהמליץ על נעמי פולני לקבלת פרס ישראל .
 )6פרוייקט ערי חינוך
תהליך לחדשנות חינוכית יצא לדרך בהובלת ערי חינוך מצפים לתוצאות ראשונות .
 )7בישיבה הבאה יתקיים דיון במדיניות התקציב .


ראש המועצה נועל את הישיבה!

____________________ 

דודופרץ–רשםהפרוטוקול 







_____________________





עידןגרינבאום–ראשהמועצה 

