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פרוטוקול מליאת המועצה מספר 6/201/
שהתקיימה ביום שלישי ,ז' באב תשע"ח 19.6.201/ -
נוכחים:
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עידן גרינבאום – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,זהבה פרל -אלמגור ,מוטי
קומרוב – אפיקים ,אלון מרימסקי – אפיקים ,אלמוג אביעוז – אשדות איחוד ,אלי ארזי –
אשדות מאוחד ,שרה יסעור – בית זרע ,חוה ישי – האון ,אברהם קופר – חוקוק ,נעמה
גרבר – מסדה ,ראובן סמית – מעגן ,שמעון שושן – פוריה נוה עובד ,שמעון סימוני –
פוריה נוה עובד ,עדיאל חלמיש – תל קציר.
חסרים:
אורן שפיצר – גינוסר ,עודד גנני – דגניה א' ,רם חכמון – דגניה ב' ,גור מלמד – כנרת
קיבוץ ,יוסי עמר -פוריה כפר עבודה ,דני סחייק – פוריה עילית ,עוזי קרן – עין גב ,דני
דותן – רביד ,יעקב קרני – שער הגולן,
משתתפים:
דודו פרץ – מנכ"ל המועצה  ,עו"ד גולן לוי – יועמ"ש המועצה ,זאב זימל  -גזבר ,אהוד
נוסן – מבקר המועצה ,טל יערי – מנהלת חשבונות ,עמי כברי – דובר המועצה ,מיה
ונטורה – עוזרת ראש המועצה ,יובל שי – רביד ,אילון ראובני – דגניה ב'.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

2

.8
.9

סדר היום
אישור פרוטוקול קודם מיום . 15.5.2018
תקציב  – 2018עדכון  -רצ"ב.
השתתפות במוזיאונים לשנת  - 2018בהמשך להחלטת המליאה משנת – 2016
(להתיחס לסעיף  2בפרוטוקול) מצ"ב פרוטוקול מליאה מיום . 16.2.16
דו"ח רבעון  - 2018 – 1רצ"ב .
אישור הגדלת מכרז צליחת הכנרת ב( 50%העברת הפעילות שהמועצה מבצעת
בפועל ( 60אש"ח).
דיון בדו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת  – 2016מצ"ב חומר
דיון בדו"ח הביקורת של מבקר הפנים אהוד נוסן בנושא קבלת החלטות במליאה
בשנת  – 2017מצ"ב
תב"רים לאישור – רצ"ב .
אינפורמציה .

נדון ,סוכם הוחלט :
 .1אישור פרוטוקול קודם מיום . 15.5.2018
 11בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול הקודם .
 .2תקציב  – 2018עדכון
זאב זימל גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את עיקרי השינויים בסעיפי
התקציב וזאת לאור גידול של כ 830 -אש"ח במקורות המועצה (800,000
ממשרד הפנים ו  ₪ 30,000ארנונה) .
עדכון הוצאות חינוך– תוספת של  470אש"ח עבור:
הגדלת סל לתלמיד ב –  ₪ 100לשנה כ 250 -אש"ח .
בטיחות במוסדות חינוך – ב 50 -אש"ח
חדשנות והצטיינות הגדלה ב כ 170 -אש"ח .
עדכון הוצאות אגף שפ"ע  -תוספת של כ –  190אש"ח – חזות ניקיון ותברואה .
עדכון הוצאות תרבות – לאירועי תרבות תוספת של כ 140 -אש"ח .

מעברים – הגדלת השתתפות המועצה ב 30 -אש"ח .
זאב מעדכן שנשאר תקציב בסעיף "מענק ימי הולדת יישובי" ובמידה והמליאה
תאשר (בסעיף הבא בסדר היום) תוספת השתתפות ליישובים בהם מתקיימת
פעילות מוזיאונים ,סעיף זה יהווה המקור לכך.
 11בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את את הגדלת התקציב לפי הצעת
הגזבר.
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 .3השתתפות במוזיאונים לשנת  - 2018בהמשך להחלטת המליאה משנת – 2016
(להתיחס לסעיף  2בפרוטוקול) מצ"ב פרוטוקול מליאה מיום . 16.2.16
עידן מבקש מחברי המליאה אישור הקצאת תקציב למוזאונים לשנת 2018
בהתאם להחלטות הוועדה המקצועית שעסקה בנושא בשנת  ,2016למעט שינוי
אחד -העברת  15אש"ח מההקצאה לבית יגאל אלון לטובת בית גורדון .
במהלך חודש נובמבר תמונה וועדה לבחינת נוספת לקראת תקצוב . 2019
להלן ההצעה :
א .מוזאון אורי ורמי שדות מאוחד – . ₪ 100,000
ב .מוזאון לתרבות הירמוכית – שער הגולן – . ₪ 20,000
ג .בית יגאל אלון – גינוסר – . ₪ 50,000
ד .אנדרטה תל מוטילה – אלמגור – . ₪ 37,500
ה .בית גורדון – . ₪ 15,000
סה"כ –  222,500ש"ח
הסכומים הנ"ל יתווספו לתקציב הוועדים של הישובים הנ"ל ויופנו אך ורק למטרות
הללו.
במהלך חודש נובמבר המליאה תקים וועדה חדשה לבחינת הקריטריונים
להקצאת תקציב למוזאונים ,בהתאם לקריטריונים הנקובים בחוק.
 11בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את השתתפות המועצה לשנת
 201/בתקצוב היישובים באמצעות הוועדים המקומיים בגין פעילות
מוזיאונית/אנדרטה הפועלת בתחומם ,בסכום כולל של  ₪ 221,000בהתאם
לרשימה המופיעה מעלה.

 .4דו"ח רבעון 2018 – 1
זאב זימל סקר בפני חברי המליאה את עיקרי הדו"ח הכספי לרבעון הראשון
לשנת .2018
 התקציב השוטף מאוזן לתקופת הדוח
 בתקציב הבלתי רגיל ,סך הגירעונות הזמניים זהים לסך העודפים הזמניים
ולמעשה יש עודף זמני קל
 עומס המלוות ירד מתחילת השנה מ 64 -מש"ח ל 62,911 -מש"ח כיום .
 בארנונה יש גידול של כ –  7%בגביה כתוצאה מהעמקת הגביה והמשך

4

הכנסות של מבצעי גביה משנת . 2017
 מענק איזון מצטמצם בדרך לביטולו המלא בהתאם לנוסחת מענק האיזון
בהתאם לתכנון .
 הוצאות השכר נמצאות בהתאם לתקצוב
 .5אישור הגדלת מכרז צליחת הכנרת ב( 50%העברת הפעילות שהמועצה מבצעת
בפועל ( 60אש"ח
היועץ המשפטי עו"ד גולן לוי הסביר שעל פי דיני המכרזים בסמכות המליאה
לאשר תוספת למכרז קיים ,בשיעור של עד  50%מהיקף המכרז.
דודו פרץ מנכ"ל המועצה הסביר את הצורך בהעברת המשימות שמחלקת
הספורט ביצעה עד כה למיקור חוץ (לחברה הזוכה "שוונג" ) .
ישנה רשימה ארוכה של משימות ומטלות בצליחת הכנרת ובסובב כנרת שעד כה
בוצעו בפועל ע"י מנהל המחלקה ,סגנו משה יצחק ודרורי (משה ודרורי יצאו
לגימלאות).

הרעיון הבסיסי הוא שבשני המפעלים הגדולים סובב כנרת וצליחת הכנרת רוב
הפעילות הגדולה תתבצע ע"י גוף מקצועי שיבחר במכרז ומנהל מחלקת הספורט
ימשיך לנהל את המחלקה בשוטף.
במכרזים החדשים מכאן ולהבא הנושא יהיה ממוסד .
 11בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה העברת הפעילות של המועצה
בסכום של  60אש"ח להגדלת המכרז .
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 .6דיון בדו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2016
אהוד בן אפרים יו"ר ועדת הביקורת הציג בפני חברי המליאה את עיקרי
הממצאים והמסקנות .
אהוד מציין שבשנת הדו"ח לא נמצאו ליקויים שלדעת הביקורת יש לפרט בפרק
זה (פרק ב').
ועדת הביקורת מבקשת להודות לראש המועצה  ,הנהלת המועצה ועובדי
המועצה על כי לא נמצאו ליקויים חדשים וממליצה לאשר את הדו"ח .
ברוב של  11וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדו"ח הביקורת .
 .7דיון בדו"ח הביקורת של מבקר הפנים אהוד נוסן בנושא קבלת החלטות במליאה
בשנת 2017
אהוד נוסן מבקר המועצה הציג את עיקרי הדו"ח לשנת  2017בתחום הבקרה
ותהליכי קבלת ההחלטות במליאת המועצה .
מבדיקת הנושאים עולה מסקנה כי פעילות המועצה היא בדרך כלל תקינה וטובה
וכנדרש מהחוק ומהנהלים .

אולם ישנם מספר נושאים המחייבים שינוי בתחומים הבאים :
א .המליאה אמורה לעסוק בגיבוש מדיניות כוללת ופחות עיסוק בנושאים
נקודתיים.
ב .התקנת פאנלים סולארים על גג מבני ציבור – נדרש להשלים את בדיקת
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סיכוני הקרינה בכל מבנה כתנאי לאישור פרטני .
ג .אישור הצגת תקציבי ישובים לאישור
מציע שהמנכ"ל יכין מתווה לבדיקת תקציבי הישובים כמו כן לחזק ולחדד את
הסנקציות בנוגע לישובים שכלל אינם מגישים תקציב לאישור כנדרש כחוק .
עידן מבקש מהמליאה לאשר את דו"ח הביקורת .
 11בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את דו"ח הביקורת .

ראש המועצה מבקש לאשר את התב"רים הבאים :
תב"רים חדשים

מס'
תב"ר

שם
התב"ר

היקף
התב"ר

2353

ציוד כדור מים
מכשירי כושר
בטיילת צמח
אשדות

30,560

10,696

70,000

70,000

2355

שיפוצים בית בנדל

600,000

2356

השתתפות בניית
כיתות חכמות בית
יגאל אלון

35,000

2357

הצללה למתקן
משחקים אץ
יעקוב מאוחד

27,000

2354
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2358
2359
2360

השתתפות השתתפות
בעלים
מועצה

משרדי
ממשלה

הערות

החלטת
המליאה

19,864

קרן
המתקנים

 31בעד
ללא מתנגדים
 31בעד
ללא מתנגדים

600,000

טוטו

 31בעד
ללא מתנגדים
 31בעד
ללא מתנגדים

35,000

 31בעד
ללא מתנגדים

27,000

מלגות
לסטודנטים מפעל
הפיס 8132-8132
הקמת מסלול
ריצה בבית
החינוך

100,000

100,000

מפעל הפיס

 31בעד
ללא מתנגדים

250,000

250,000

משרד הפנים
מענק פיתוח

 31בעד
ללא מתנגדים

מועדון נוער
דגניה ב'
סה"כ

403,000
1,515,560

משרד הפנים
מענק פיתוח

 31בעד
ללא מתנגדים

142,696

203,000
0

200,000
1,169,864

תב"רים להגדלה

מס'
תב"ר

שם
התב"ר

עיצוב מרחב
למידה m21
נעומי שמר+בית
ירח
2336
מגרש ספורט
באלמגור

2264
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היקף
תב"ר
נוכחי

הגדלה
מבוקשת

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה

השתתפות השתתפות
בעלים
מועצה

השתתפות
משרדי
ממשלה
160,000

160,000

120,000

280,000

120,000

200,000

115,000

315,000

200,000

115,000

360,000

235,000

595,000

320,000

115,000

הערות
משרד
החינוך

 13בעד
ללא
מתנגדים

משרד
החינוך

 13בעד
ללא
מתנגדים

160,000

ראש המועצה מבקש להכניס לסדר היום תב"ר נוסף לטובת שיפוץ בית הצנחן בקיבוץ מעגן  .הוסבר
הצורך הדחוף בהוספת הסעיף לסדר היום.
 11בעד  1נמנע מאשרת המליאה את הכנסת הסעיף לסדר היום .
אישור תב"ר שיפוץ בית הצנחן :
הבקשה הינה לאשר את התב"ר בהיקף של  ,₪ 750,000כאשר מקורות המימון הינם המועצה 200
אלש"ח ,קיבוץ מעגן  550אלש"ח.
אישור התב"ר מותנה בהסדרת התחייבות כספית של היישוב +הסדרת דרכי המימון לפרויקט כפי
שיסוכם בין הישוב לגזבר המועצה .
 11בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר .

החלטת
המליאה

 ./אינפורמציה
א .בחירות – מנכ"ל המועצה עדכן שיום הבחירות לרשויות המקומיות יתקיים
בתאריך  ,30.10.2018נבחרה ועדת בחירות במועצה ,רויטל טויבי ממשרד
הפנים נבחרה למנהלת הבחירות של מוא"ז עמק הירדן .
המוא"ז נערכת לבחירות בהתאם לגאנט ההערכות של משרד הפנים
ב .הטיפול במניעת התפרצות מחלת הכלבת
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ראש המועצה סקר בפני חברי המליאה את הארועים החריגים האחרונים
והציג את פעולות המניעה שהמועצה מבצעת בשיתוף כל הגופים השותפים
במרחב .
ג .בטחון חופי הכנרת
עידן סקר את כל הפעילות האינטנסיבית שמתבצעת בחופי הכנרת בתחום
הבטחון ועדכן שביום חמישי הקרוב יתקיים ביקור של השר לבטחון פנים עם
המפכ"ל למטרת חניכת שורת מרכיבי ביטחון חדשים ובחינת חיזוק מרכיבי
בטחון נוספים.
ד .עידוד נשים להצטרף לחיים הציבוריים
המועצה תשתף פעולה ביחד עם מספר עמותות לקיים פעילות עניפה במועצה
לעידוד נשים לפעילות במגזר הציבורי ובכל הועדות המוניציפאליות .
ה .הנגשת אולם בית בן ציון
עידן עדכן שאולם בית בן ציון עבר הנגשה עבור כבדי שמיעה .

ו .פרס החינוך הארצי לבית ספר שחף
ראש המועצה עדכן על קבלת פרס החינוך הארצי לבית הספר שחף .כמו כן,
הוא הודה למנהלת בית הספר בקי חפץ ולצוות החינוכי של בית הספר.
ז .טכס הרצל השנתי
בתאריך 03/07/2018יערך בבית העלמין כנרת טכס הרצל השנתי .מדובר
במסורת אשר חודשה לפני כ 5 -שנים.
ח .שיקום נזקי הסופה
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ברוש המדינה נשתל מחדש.
נשתל "דקל שפל צמרת" – חדש תרומת משפחת שנידמן .
ט .תחום הביוב והמים
נמסר עדכון בנושא .ראש המועצה עדכן כי הפעילות מול חברת פלגי מים
מתנהלת היטב ,לשביעות רצון המועצה.
י .הנגשת הטיילת
בכוונת המועצה ביחד עם משרד הפנים להנגיש את הטיילת במקטע שבין
המועצה לצומת הדגניות לטובת המטיילים על מנת לצפות מקרוב ב"ספארי
ציפורים" שקיים מול מבנה המועצה .
ראש המועצה נועל את הישיבה .

____________________

_____________________

דודו פרץ – רשם הפרוטוקול

עידן גרינבאום – ראש המועצה

