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פרוטוקול מליאת מועצה מספר 0/20121/01
שהתקיימה ביום שלישי  ,ח' בטבת תשע"ח – 16701701
נוכחים:
עידןגרינבאום–ראשהמועצה,אהודבןאפרים–אלומות,זהבהפרל,אלמגור,מוטיקומרוב–אפיקים,
אליארזי – אשדותמאוחד,שרהיסעור– ביתזרע,אורןשפיצר – גינוסר,,חוהישי– האון,אברהם
קופר – חוקוק ,גור מלמד – כנרת קיבוץ ,שמעון שושן – פוריה נוה עובד ,שמעון סימוני – פוריה נוה
עובד,,עוזיקרן–עיןגב,יעקבקרני–שערהגולן,עדיאלחלמיש–תלקציר 

חסרים:
אלוןמרימסקי–אפיקים,אלמוגאביעוז–אשדותאיחוד,עודדגנני–דגניהא',רםחכמון–דגניהב',
אוריהמאירי–כנרתמושבה,נעמהגרבר–מסדה,ראובןסמית–מעגן,יוסיכפרפוריהכפרעבודה,
דניסחייק–פוריהעילית ,דנידותן–רביד.

משתתפים:
דודו פרץ ,זימל זאב ,מיה ונטורה ,איריס שובל ,אסף עברי ,עמי כברי ,אסף עברי,
דוד רודר ,ערן שגיא ,דני כבשנה  ,עו"ד גולן לוי .

סדר היום
א .אישור פרוטוקול קודם מיום .21.11.12
ב .פארק הירדן – הכרזת שמורת טבע – רצ"ב .
ג .מינויו של זאב זימל כממונה על הגבייה ,לפי הסמכויות שפורטו במכתבו של עידן
גרינבאום ראש המועצה לדרישת משרד הפנים – מצ"ב .
ד .הוספת שם המועצה האזורית כמגישת נוספת לתוכנית  214-0422240משפחת
מאירי ממושבת כנרת – רצ"ב .
ה .אישור המליאה להצטרפות המוא"ז עמק הירדן לאשכול רשויות עמקים וכנרת.
ו .דיון ואישור תקציב  2011מצ"ב .
ז .תברים .
ח .אינפורמציה.
הוספת סעיף לסדר היום של המליאה :
חוק השמירה –  0/בעד .
נדון ,סוכם ,הוחלט
א .אישור פרוטוקול קודם מיום 26.12.12
 01בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישור הפרוטוקול 7
ב 7פארק הירדן – הכרזת שמורת טבע
דוד רודר מהנדס המועצה הציג את בקשת רשות הגנים הלאומית להפיכת פארק הירדן
של הירדן הדרומי המשתרע מגשר בנות יעקב ועד צפון הכנרת (תוכנית ג)3444/
לשמורת טבע .
עידן מבקש ממליאת המועצה כי בשטח הכלול בתוכנית ג 3444/פארק הירדן יוכרז
כשמורת טבע .
 01בעד  0נמנע וללא מתנגדים 7
ג .מינויו של זאב זימל כממונה על הגבייה ,לפי הסמכויות שפורטו במכתבו מיום
 11.2.2012של עידן גרינבאום ראש המועצה לדרישת משרד הפנים

עידןגרינבאוםמבקשלמנותאתמרזאבזימל,ת"ז022880462–גזברהמועצההאזוריתעמקהירדן,
כממונהעלהגבייה .
להלן סמכויות מבוקשות :
 .1גבייתארנונהכלליתהמוטלתמכוחחוקההסדריםבמשקהמדינה(תיקוניחקיקהלהגשתיעדי
תקציב)התגנ"ג,1992ותשלומיחובההמגיעיםלרשותהמקומיתעלפיכלדין.
 .2גבייה על פי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז –  ,1977של קנסות שפסק ביהמ"ש לעניינים
מקומייםלטובתהרשותהמקומית.
 .3גבייתקנסותכמשמעותםבסעיף 70לחוקהעונשיןהתשל"ז–  1977בשלעבירותשהןברירת
משפטכאמור בס'  288(א)לחוק סדר הדיןהפלילי (נוסח משולב),התשמ"ב ,1982המגיעים
לרשותהמקומיתעלפיכלדין.
 .4גבייהשלקנסותלפיסעיף 18לחוקהעבירותהמנהליותהתשמ"ן–,1985שלקנסותמנהליים
שהוטלולטובתהמועצהבשלכלעבירהשנקבעלגבייהכיהיאעבירהשבעדהניתןלהיטלקנס
בדרךמנהליתלפיחוקהעבירותהמנהליות.
 31בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את סמכויות הגביה של זאב זימל .

ד .הוספת שם המועצה האזורית כמגישת נוספת לתוכנית  214-0422240משפחת מאירי
ממושבת כנרת.
ראש המועצה ומהנדס המועצה הציגו את הצורך בהוספת שם המועצה כמגישה נוספת
לתוכנית  214-0422240תוספת זו נדרשת היום ואין אפשרות חוקית שבעלים פרטיים
יתכננו ישנו שטחים ציבוריים לגביהם הגוף האחראי מכל הבחינות כולל תכנון נתון אך
ורק בידי המועצה.
עידן מבקש ממליאת המועצה לאשר כי המועצה האזורית עמק הירדן תצטרף כחלק
ממגישי תוכנית  214-0422240לצד משפחת מאירי .
 01בעד  0 ,מתנגד מאשרת המליאה את נוסח ההחלטה 7
ה .אישור המליאה להצטרפות המוא"ז עמק הירדן לאשכול רשויות עמקים וכנרת
הנושא יעבור למליאה הבאה 7
חוק השמירה
עידן גרינבאום ראש המועצה מציג את הנחיית משרד הפנים להארכת תוקפו של חוק
העזר בנושא שמירה בישובים .
חברי המליאה קיבלו את הנחיית משרד הפנים בענין לעיונם ,ולאחריה אישרו את
הארכת חוק העזר בנושא שמירה לשנה נוספת עד ליום  . 31.12.2011מצ"ב 7
ברוב של  0/בעד וללא מתנגדים אושרה הבקשה 7

ו .דיון ואישור תקציב . 2011
עידן גרינבאום ראש המועצה עדכן שהתקיימו מכלול דיונים מקצועיים במועצה כולל
בהנהלה .
זאב זימל גזבר המועצה הציג את הצעת התקציב ל - 2018 :התקציב יעמוד על כ-
162.857.000₪לעומת159.125.000ב-2017 .
בשנת תשע"ח  מספר תלמידי מערכת החינוך יעמוד על  3600(תוספת של  154תלמידים)
המועצהתגדילאתההוצאהעלהחינוךבכ-2,250.000₪ .
עיקריהכנסותהמועצה 
א .מענק איזון – המועצה התבשרה כי היא לא זכאית יותר למענק איזון .החל משנת 2018
המענקילךויפחת,כאשרהתקציבמנבאהקטנהמענקבהיקףשל1.42מיליון₪
ב .גבייתארנונה
הגבייהתוקצבהבהתאםלנתוני,2017קריהיקףגביהשל97%מהחיוב.
ג .תעריפיארנונה
ב-2018מתייקריםתעריפיהארנונהבשיעורשל2.18%בלבדלעומתמחירי1/2017.
ד .הנחותופטוריםמארנונה
כמותההנחותתוקצבבזההלשנת2017ותעמודעל4.3מש"ח .
ה .פסטיבלעיןגב–
היקףהפסטיבלייעמודעלכ-1מליון₪,מותנהבהגדלתהשתתפותמשרדהתרבות.
עיקרי הוצאות המועצה :
א .שכרעבודה
()1בשנת 2018צפויהיקףהשכרלעמודעל 37.38מש"ח,וזאתבהשוואהל - 34.76מש"ח
בתקציב2017.
()2בעלותשכרהעבודהלשנת 2018מתוקצבתתוספתשלכ - 2.6מש"חהנובעתהןמהסכמי
שכר במשק ,הן מבחינת פרישת עובדים לגימלאות ,יישום תוכנית האב בספורט ושינויים
במשרות.
ב .פרעוןמלוות
ב-2018פרעוןהמלוותהביאבחשבוןאתנטילתהלוואותהפיתוח .




ג .בחירותלרשותהמועצה
הנושאתוקצבבהתאםלהנחיותמשרדהפנים .
ד .העברתהשתתפותלועדיםהמקומיים
תוקצבסכוםאשראושרבועדתבייןבתוספת2.18%(טייסהאוטומטי)
ה .תכניתמעברים
המועצהחברהלמוא"זגלבועלפרויקטמשותףבעלותשל130אש"ח .
ו .ספורט
יישוםתקציבישלהמלצתהוועדה .
ז .כיבויאש
בוטלההשתתפותהמועצהבתקציבהרשותלכיבויאש .
ח .מועצהדתית
תוקצבההשתתפותבדומהלשנת2017 .

לסיכום,שנת2018הנהשנהמורכבתומאתגרתלתקציב .
המועצה  תמשיך להתייעל ולהשיא את ההכנסות מתוך כוונה לשמור על רמת שירותים גבוה לתושב
ולישוב .
מנהלי האגפים איריס שובל ,ואסף עברי ,וכן ערן שגיא מנהל אירגוני אגף החינוך (הציג את התוכניות
במקוםעפרהפייקובמנהלתאגףהחינוך) הציגואתהרעיוןהמרכזישלהתקציב,בהמשךהתנהלדיון
יוצגומגמותביחסלשניםעברובחתךשלאגפיםכמוכןבכלדיוןבנושאתקציבהוצגונתוניםדמוגרפיים
ב-3השניםהאחרונות .
רענן סרי מנהל אגף שפ"ע נעדר מהמליאה הנ"ל  ,ראש המועצה מסר שרענן יגיע לאחת מישיבות
המליאההקרובותויציגאתפעילותאגףשפ"עבפניהמליאה .
 31בעד וללא מתנגדים אישרה המליאה את תקציב המועצה לשנת . 8132

ז .תברים
אישור פתיחת תב"ר לטובת הלואת פיתוח בהיקף של  4מליון ₪
 02בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה פתיחת תב"ר להלוואה בהיקף של  9מלש"ח,
בהמשך לשתי ישיבות מליאה קודמות בהן אושרו ההלואות 7
ח .אינפורמציה
 .1מכרז לעבודות אחזקה ותפעול של מערכת ביוב בתחומי במועצה
עידן ביקש להודות ליועמ"ש עו"ד גולן על העבודה המקצועית בביטול צווי הבניים
ב -עתירות ועדכן שניתן צו התחלת עבודה לחברת פלגי מים (החברה הזוכה) החל
מתאריך . 1.1.2011
 .2צמיחה דמוגרפית
עידן סקר בפני חברי המליאה את תהליכי הצמיחה הדמוגרפית המתקדמת ברוב
ישובי המועצה .
 .3יום הולדת לאורון שאול
עידן ציין שביום שישי הקרוב יציינו את יום הולדתו של אורון שאול בכפר עזה,
המועצה מסייעת בהסעות .

ראשהמועצהנועלהישיבה! 


____________________ 

דודופרץ–רשםהפרוטוקול 






_____________________





עידןגרינבאום–ראשהמועצה 

