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פרוטוקול מליאת המועצה מספר 8/2019
שהתקיימה ביום שלישי  -י"ב בכסלו תשע"ט 20.11.2018 -
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נוכחים: 
עידןגרינבאום-ראשהמועצה,אהודבןאפרים-אלומות,רונייוסטמן -אלמגור,יניב
אסם-אפיקים,אמנוןטל-אפיקים,שאולאלתר-אשדותאיחוד,אדוהאלגריסי-
אשדותמאוחד,אדםוודל-ביתזרע,תמרלשם-גינוסר,רויתפידל–דגן-דגניהא',
אילוןראובני-דגניהב',חוהישי-האון,אברהםקופר-חוקוק,רונןגל-כנרתמושבה,
לילךשמיר-כנרתקבוץ,נעמהגרבר-מסדה,ראובןסמית-מעגן,עוזיקרן-עיןגב,
שמעוןשושן-פוריהנוהעובד,מנחםאטיאס-פוריהנוהעובד,עמירומנו-פוריהעילית,
דנידותן-רביד,יעקבקרני-שערהגולן,אוריהמאירי-תלקציר.ר
חסרים :
יוסיעמר–פוריהכפרעבודה,חייםחליוה–פוריהעלית .
משתתפים :
דודופרץ,זאבזימל,עו"דגולן,אסףעברי,עפרהפייקוב,דודרודר,איריסשובל,עמיכברי,
מיהונטורה,ערןשגיא .

עלסדרהיום 

 .0אישורפרוטוקולקודםמיום.8.01.6102
 .6הכרותופתיחה–ראשהמועצה.
 .6אישורמורשיחתימה.
 .6הצגתמבניהמועצהותפקודחבריהמליאה–מנכ"להמועצה.
 .4הצגתועדותהמועצה–ובחירתחבריהם.

 .2הצגתפעילותאגפיהמועצה–מנהליאגפים.
 .7אישורפתיחתחשבונותבנקלביתהספרהחדשביתהמעיין,לפיהנוסחהבא:
"המליאהמאשרתפתיחתשניחשבונותבנק,חשבוןהוריםוחשבוןרשות,לביתהספר
"ביתהמעיין"בחוקוקסמלמוסד .202766
מורשיהחתימהבחשבוןיהיו,עלפידרישותמשרדהחינוך,מנהלביתהספרצבי
נירת.ז168760807ומזכירתביתהספר,עובדתהמועצה,רבקהשונקרטת.ז
.107248262החשבונותייפתחובבנקלאומיסניףמס'871טבריה ".
 .2הלוואהלנושאביוב–רצ"ב .
 .8תברי"ם–רצ"ב.
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 .01אינפורמציה .



נדון סוכם והחלט :
בתחילת הישיבה נתבקשו חברי מליאת המועצה להצהיר אמונים עפ"י פקודת המועצות
המקומיות.כלחברימליאתהמועצההנוכחיםהצהירו :
"אנימתחייבלשמוראמוניםלמדינתישראללמלאבאמונהאתשליחותיבמועצה" .

 .0אישורפרוטוקולקודםמיום.8.01.6102
2בעדוללאמתנגדיםמאשרתהמליאהאתאישורהפרוטוקול.
 .6הכרותופתיחה–ראשהמועצה.
עידןגרינבאוםבירךאתחבריהמליאההחדשיםוהממשיכים ,הציגבפניהםאתהחזון
והיעדיםשלהמועצהואיחללכולםהצלחה .







 .6אישורמורשיחתימה.
ראשהמועצהמבקשמחבריהמליאהלאשראתמורשי החתימהבשםהמועצה,לרבות
בכלהקשורעלפקודותתשלום .
א .עידןגרינבאום-ראשהמועצה-ת.ז..167281476
ב .דודופרץ-מנכ"להמועצה-ת.ז.166187666.
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ג .זאבזימל-גזבר-ת.ז..166221626
חתימתו של גזבר המועצה זאב זימל יחד עם חתימתו של אחד ממורשי החתימה
האחרים המנויים לעיל ובצרוף חותמת המועצה ,מחייבות את המועצה האזורית
עמקהירדן .
 24בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את מורשי החתימה .
 .6הצגתמבניהמועצהותפקודחבריהמליאה–מנכ"להמועצה.
מנכ"להמועצה דודופרץבירךאתחבריהמליאהוהציגבפניהםאתהחובותוהזכויות
שלחברהמליאה,מבנהארגונישלהמועצהואתהאחריותהמשותפתלניהולהמועצה .
 .4הצגתועדותהמועצה–ובחירתחבריהם.
מנכ"להמועצההציגאתההרכביםשלועדותהמועצההשונות,וביקשלאשראתבחירת
חברי המליאה אשר יכהנו בכלועדה ואתהרכבה .תוצאות ההצבעה מפורטות בטבלה
המצורפת לפרוטוקול. 
דודו פרץ מנכ"ל המועצה מציין שהאישור של החברים לועדות המליאה  חשוב ע"מ
להמשיךאת רצףעבודתהמועצהובמידהויהיובקשותלשינוייםהםיידונובמליאות
הבאות .
 .2הצגתפעילותאגפיהמועצה–מנהליאגפים
מנהלי האגפים במועצה עפרה פייקוב – מנהלת אגף חינוך נוער וספורט ,דוד רודר –
מהנדסהמועצה,איריסשובל–מנהלתאגףקהילה,אסףעברי–מנהלאגףישובים .
כלאחדבתורוהציגאתמבנההאגף,עיקריתפקידיוויחסיהגומליןעםחבריהמליאה .

מנהל אגף שפ"ע רענן סרי (בהשתלמות) יציג את הפעילות של האגף באחת הישיבות
הקרובות .
מנכ"ל המועצה ציין שבמעלה הדרך תהיההעמקה של כל אגף במסגרת הצגתתוכנית
העבודהשלהמועצה.
 .7אישורפתיחתחשבונותבנקלביתהספרהחדשביתהמעיין,לפיהנוסחהבא:
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"המליאהמאשרתפתיחתשניחשבונותבנק,חשבוןהוריםוחשבוןרשות,לביתהספר
"ביתהמעיין"בחוקוקסמלמוסד .202766
מורשיהחתימהבחשבוןיהיו,עלפידרישותמשרדהחינוך,מנהלביתהספרצבי
נירת.ז168760807ומזכירתביתהספר,עובדתהמועצה,רבקהשונקרטת.ז
.107248262החשבונותייפתחובבנקלאומיסניףמס'871טבריה" 
חתימתשניבעליהתפקידיםביחדמחייבתוכןמאושרלהםלפעולבחשבוןבאתר
האינטרנטשלהבנק .
 19בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את מורשי החתימה .
 .2הלוואהלנושאביוב
גזברהמועצהמבקשאישורלנטילתהלוואתפיתוחבשנת6108לטובתביוב,מטרת
ההלוואה–ביצועעבודותביובבמט"שביתניהוהעוקףהמזרחי .
גזברהמועצהתאראתהיקףהעבודות,גובההשתתפותהמדינהבמענקים,וביקשאת
מליאתהמועצהלאשרהלוואתביובבהיקףשל6.4מיליון₪לכלפרויקט,ובסךהכול
הלוואהלטובתפיתוחמערכתהביובבהיקףשל4מיליון₪באופןהבא :


בנק

היקף
ההלוואה

תקופת
ההחזר

מסלול
ההלוואה

ריבית מתבקשת
בהיתר

דקסיה 

0,111,111 ₪

04שנה 

צמודפריים 

פריים( )0.2%

הפועלים 

6,111,111 ₪

04שנה 

צמודפריים 

פריים( )0.2%


החלטת מליאת המועצה:
 21בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את נטילת הלוואה בהיקף של  5מיליון  ₪בתנאי ריבית של
פריים ,מתוכם  1מש"ח מבנק דקסיה ו  4מיליון  ₪מבנק הפועלים

 .8תברי"ם–זאבזימל,גזברהמועצהמציג:
תברים חדשים
מס'
תב"ר

שם
התב"ר

היקף
התב"ר

2374

חינוךבנושא
סביבה

151,000

2375

תובנית
מתאר
כוללנית

4,235,400

2376

אוטובוס
חדש6

973,805

2377

הפחתת
מפגעי
ליישמניאזיס

226,980

2378

עידוד 
מיחזור

568,563

5

2379

2380






ספריהבבית
גבריאל
חיזוק
לרעידות
אדמהבית
31,432
ירח
6,747,153
סה"כ

559,973

השתתפות השתתפות
בעלים
מועצה

89,000

החלטת
המליאה

משרדי
ממשלה

הערות

62,000

המשרד   21בעד
וללא
להגנת 
הסביבה מתנגדים

 21בעד
וללא
מנהל
 4,235,400התכנון מתנגדים
 21בעד
מ.הפיס + וללא
 973,805מ.החינוך מתנגדים

26,980

75,798

191,778

0

200,000

משרד
להגנת
הסביבה

 20בעד
וללא
מתנגדים

568,563

משרד
להגנת
הסביבה

484,175

נגבגליל

 20בעד
וללא
מתנגדים
 20בעד
וללא
מתנגדים

31,432
6,555,375

משרד
החינוך

 20בעד
וללא
מתנגדים


תברים
להגדלה/הקטנה/סגירה

6

מס'
תב"ר

שם
התב"ר

היקף
תב"ר
נוכחי

2249

שיפוץ
אולם בן
ציון

350,000

תכנית
נקודתית
אזורית
 2189תל ירח

200,000

אולם
ספורט
8,507,560
 2212דגניה
שיפוצים
בבית
450,000
 2248גבריאל
9,507,560

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה

הגדלה/
הקטנה
מבוקשת

159,566

-100,000

השתתפות השתתפות
בעלים
מועצה

159,566

509,566

0

100,000

392,440

8,900,000

300,000

50,000
502,006

500,000
10,009,566

50,000
509,566

השתתפות
משרדי
ממשלה

350,000

0

0

הערות

נגב גליל.
 18בעד
נפתח
וללא
תב"ר ללא
מתנגדים
מצ'ינג

מקטינים
וסוגרים
משרד
 100,000החקלאות
הפחתת
השתתפות
המועצה ב  18בעד
וללא
300,000
מתנגדים
₪
8,607,560
 18בעד
השלמת
וללא
המצ'ינג
 450,000לנגב גליל מתנגדים
9,507,560


 .01אינפורמציה.
א .ראשהמועצהעידכןאתחבריהמליאהלמועדיהישיבותהקרובות:
00.06.6102ו–64.06.6102.

ראש המועצה נועל את הישיבה .
______________________ 

דודופרץ–רשםהפרוטוקול







החלטת
המליאה

_______________________
עידןגרינבאום–ראשהמועצה 

 18בעד
וללא
מתנגדים

ועדות המועצה נובמבר 2018
שם הוועדה

דרישות איוש

איוש הוועדה

תוצאות הצבעה

הנהלת המועצה

ראש מועצה ,חברי מליאה שיקבעו ע"י המליאה

 .1עידן גרינבאום  -מועצה
 .2עוזי קרן  -עין גב
 .3לילך שמיר  -כנרת קיבוץ
 .4חווה ישי  -האון
 .5נעמה גרבר  -מסדה
 .6אדווה אלגריסי -אשדות יעקב מאוחד
 .7ראובן סמית  -מעגן
 .8שמעון שושן  -פוריה נוה עובד
 .9אברהם קופר  -חוקוק
 .10מנחם אטיאס  -פוריה נוה עובד
 .11שאול אלתר  -אשדות יעקב איחוד
(מוזמנים קבועים :מנכ"ל ,מבקר המועצה ,עוזרת ראש המועצה)

 22בעד וללא
מתנגדים

ועדת ביקורת

 3-4חברי מליאה ,ראש המועצה וסגניו לא יהיו
חברים בועדה

 .1יניב אוסם  -אפיקים
 .2אדם וודל  -בית זרע
 .3רוית פידל דגן  -דגניה א'
 .4אהוד נוסן  -מועצה

 20בעד וללא
מתנגדים

ועדת מכרזים

 .1יעקב קרני  -יו"ר
 .2דודו פרץ  -מועצה
מספר חברים לפי בחירת המועצה בהתאם למפתח
 .3זאב זימל  -מועצה
הסיעתי ,יועמ"ש ,מנכ"ל ,ראש המועצה איננו חבר,
 .4עו"ד גולן לוי  -יועמ"ש מועצה
היו"ר נבחר על ידי המועצה
 .5ראובן סמית  -מעגן
 .6מנחם אטיאס  -פוריה נוה עובד

 20בעד וללא
מתנגדים

ועדת הנחות ארנונה

 .1שמעון שושן  -פוריה נוה עובד
 5חברים 2,חברי מליאה (אחד לפחות חבר בסיעה  .2יניב אוסם  -אפיקים
שאינה מיוצגת בהנהלה),היועץ המשפטי,גזבר
 .3זאב זימל  -מועצה
המועצה,מנהל מח' הרווחה,על המועצה לבחור יו"ר  .4איריס שובל  -מועצה
 +ממלא מקום.
 .5עו"ד גולן לוי  -יועמ"ש מועצה
 .6אנה וישנבצקי  -מועצה

 20בעד וללא
מתנגדים

ועדת מל"ח

ועדת בטחון

ועדת ערר לענייני ארנונה

ועדה חקלאית

ועדה מקומית לתכנון ולבניה

ועדת משנה לתכנון
ובנייה

ראש המועצה  -יו"ר הועדה
מנכ"ל המועצה
בעלי תפקידים מתחום הבטחון
לא חלה הדרישה ,שמחצית מחברי הועדה יהיו
חברי מועצה ,וכן הדרישה לכך שההרכב הכולל
יהיה יחסי ,כהרכב המועצה הסיעתי.

נציגי המועצה שתמנה המועצה.
לא חלה הדרישה ,שמחצית מחברי הועדה יהיו
חברי מועצה ,וכן הדרישה לכך שההרכב הכולל
יהיה יחסי ,כהרכב המועצה הסיעתי.
נציגי השרים הבאים (אם רצונם בכך):
שר הביטחון; משרד החינוך; נציג המשטרה
חברים אחרים כפי שתחליט הועדה
 -היו"ר נבחר על-ידי המועצה

רצב בגליון נפרד

 20בעד וללא
מתנגדים

 .1אורי אפרת
 .2אריה סולפיין  -אלומות
 .3עילם תומר  -אפיקים
 .4יונתן שטינדל  -אשדות איחוד
 .5יצחק כהן  -אשדות מאוחד
 .6חן גיצין  -בית זרע
 .7יונתן הופמן  -דגניה א
 .8יניב טייכנר  -דגניה ב
 .9אריאל צימבליסטה  -האון
 .10נמרוד שני  -כנרת קיבוץ
 .11משה הניגמן  -מסדה
 .12עמיעד ערב  -מעגן
 .13אלי עמוס כהן  -שער הגולן
 .14דגן יוסף  -תל קציר
 .15שגיא יואב  -גינוסר
 .16שמעון דרעי  -אלמגור
 .17אור שיזף  -רביד
 .18טיראן אללי  -חוקוק

 20בעד וללא
מתנגדים

 3חברים מבעלי הזכות להיבחר .כשירות לפי חוזר
מנכ"ל
 .1עו"ד ליאור אוחנה  -פוריה נוה עובד
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/2012 .2ארנון קלדניצקי  -אפיקים
pdf.1_01
 .3עליזה ברקאי  -אשדות יעקב איחוד
המועצה תמנה את היו"ר.

עד  12חברים (מספר המתחלק ל)3 -
מחצית חברי מליאה ומחצית נציגי ציבור.
 -היו"ר נבחר על-ידי המועצה

מועצת הרשות היא מליאת הועדה.

במועצה שמספר חבריה פחות מ ,21 -לא יותר מ-
.6
במועצה שמספר חבריה  21או יותר ,לא יותר מ-
.10
יו"ר הועדה  -ראש המועצה או סגנו שהמועצה
מינתה לשם כך.

 20בעד וללא
מתנגדים

 .1שאול אלתר  -אשדות יעקב איחוד
 .2אילון ראובני  -דגניה ב'
 .3רון יצחקי  -כנרת קיבוץ
 .4אדם ודל  -בית זרע
 .5אילן כץ  -אלמגור

מועצת הרשות היא מליאת הועדה.
 .1עידן גרינבאום  -מועצה
 .2דוד רודר  -מועצה
 .3דני דותן  -רביד
 .4אוריה מאירי  -תל קציר
 .5אמנון טל  -אפיקים
 .6עוזי קרן  -עין גב
 .7איילון ראובני  -דגניה ב'
 .8אהוד בן אפרים  -אלומות
 .9תמר לשם  -גינוסר
 .10שמעון שושן  -פוריה נוה עובד

 21בעד וללא
מתנגדים

ועדת איכות הסביבה

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים

ועדה למיגור אלימות

ועדה לקליטת עליה סעיף 149ה לפקודת
העיריות מכוח סעיף 13ב לפקודות המועצות
המקומיות

ועדת השקעות חוזר מנכ"ל 4/2008

ועדה להקצאת קרקע או מבנה
חוזר מנכ"ל  5/01עדכונים,7/04 ,6/02 :
.4/07 ,7/05

ועדת תמיכות
חוזר מנכ"ל 4/06

  4חברי מועצה עובד בכיר של המועצה בתחום איכות הסביבה.  2נציגי ציבור תושבים  -האחד תבחר המועצהבהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם בשמירת
איכות הסביבה והאחר יבחר ע"י ארגונים מקומיים
כאמור ,ובהעדרם תבחר המועצה את האחד
בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון
ארצי (גוף ציבורי המנוי בחלק א' של התוספת בחוק
ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות
הסביבה (תיקוני חקיקה) ,התשס"ג.)2002-

 3-9חברי ועדה
שליש חברי המועצה
שליש נציגי ציבור
שליש בני משפחות של נרצחי פעילות טרור שהיו
תושבי העיר ,שהמועצה קבעה את דרך בחירתם.
 3חברי מועצה לכל היותר (כך שהמספר הכולל של
הועדה יהיה אי זוגי) ,שאחד מהם יהיה היו"ר ,כפי
שתבחר המועצה;
מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים
חברתיים;
מנהל מחלקת חינוך;
 2נציגי ציבור ,שיבחר ראש המועצה באישור
המועצה;
מנהל בי"ס על יסודי במועצה ,שמינה מנהל מחלקת
חינוך; נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים
שימנה מנכ"ל הרשות.
ראש המועצה/סגנו שהוא ממלא מקום קבוע ,והוא
יהיה היו"ר;
 2חברי המועצה לכל היותר;
מנכ"ל המועצה; מנהל אגף החינוך; מנהל אגף
הפיקוח; מנהל הביטחון;
מנהל המחלקה לשירותים חברתיים; היועץ לענייני
אזרחים ותיקים; נציג אחד/יותר של משטרת
ישראל ,כפי שיקבע מפקד המרחב; חברים נוספים
וביניהם נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי
עבירה.

 .1רני אוחנה  -מועצה
 .2מנחם ימיני  -מועצה
 .3דני דותן  -רביד
 .4אהוד בן אפריים  -אלומות
 .5שאול אלתר  -אשדות יעקב איחוד
 .6מאיר בן עמי  -נציג ציבור  -שער הגולן,
 .7אדם וודל  -בית זרע
 .8אלמוג אביעוז  -נציג ציבור  -אשדות יעקב איחוד

.1שמעון שושן  -פוריה נוה עובד
 .2ענת גרה  -אפיקים  -נציגת ציבור
 .3אדוה אלגריסי  -אשדות יעקב מאוחד

 .1קרני רימר צרי  -מועצה
 .2אופיר בארי  -מועצה
 .3מנחם אטיאס  -פוריה נוה עובד
 .4אדוה אלגריסי  -אשדות יעקב מאוחד

ועדה מקצועית שאינה כוללת נבחרים
חברי הועדה הם:
מנכ"ל הרשות
יועמ"ש
גזבר
מהנדס הרשות
מנהל מחלקת הנכסים
ועדה מקצועית בה חברים :מנכ"ל ,יועמ"ש ,גזבר.
יו"ר נבחר ע"י המנכ"ל לא כוללת נבחרי ציבור

 20בעד וללא
מתנגדים

 21בעד וללא
מתנגדים

.1עידן גרינבאום  -מועצה
 .2דודו פרץ  -מועצה
 .3זאב זימל  -מועצה
 .4טל יערי  -מועצה

 .1אסף עברי  -מועצה
 .2דודו פרץ  -מועצה
 .3זאב זימל  -מועצה
 .4דוד רודר  -מועצה
 .5גולן לוי  -מועצה

 21בעד וללא
מתנגדים

אין וועדה  -מתוך בחירה
 .1דודו פרץ  -מועצה
 .2זאב זימל  -מועצה
 .3אורי אפרת  -מועצה
 .4ערן שגיא  -מועצה

 21בעד ולא
מתנגדים

וועדת תעבורה ובטיחות בדרכים

.1דודו פרץ  -מועצה
 .2דוד רודר  -מועצה
 .3אמנון חג'בי  -מועצה
 .4רענן סרי  -מועצה
 .5ערן שגיא  -מועצה
 .6אורי אפרת  -מועצה
 .7שמעון אבוטבול  -מועצה

 21בעד וללא
מתנגדים

וועדת בטיחות

 .1רענן סרי  -מועצה
 .2אמנון חג'בי  -מועצה
 .3ערן שגיא  -מועצה
 .4אורי אפרת  -מועצה
 .5שמעון אבוטבול  -מועצה

 21בעד וללא
מתנגדים

וועדת תרומות

.1דודו פרץ  -מועצה
 .2זאב זימל  -מועצה
 .3גולן לוי  -מועצה

 21בעד וללא
מתנגדים

ועדת רכש ובלאי צו המועצות המקומיות
תוספת חמישית סעיף 5

לא כוללת נבחרי ציבור
ועדה מקצועית

 20בעד וללא
מתנגדים

עידן גרינבאום  -מועצה
דודו פרץ  -מנכ"ל המועצה
עפרה פייקוב  -מנהלת אגף חינוך
אורי אפרת  -קב"ט המועצה
איריס שובל  -מנהלת אגף קהילה
קובי אלברט  -נציג משטרת ישראל

ברשות בה לפחות  10%עלו לישראל אחרי 1.1.90
 .1מריה בידר  -מועצה
לפחות  25%חברי מועצה ,לפחות נציג אחד
 .2רונן גל  -כנרת מושבה
מהאופוזיציה.
 .3יוסי עמר  -פוריה כפר עבודה
יו"ר הועדה -גזבר
עובד הרשות שהוא בעל השכלה או הכשרה
מתאימים ימונה על ידי ראש הרשות
עובדי רשות נוספים ימונו על ידי ראש הרשות,
ובלבד שמספר חברי הועדה הכולל לא יעלה על .5

 20בעד וללא
מתנגדים

וועדת תמרור

 .1עידן גרינבאום יו"ר  -מועצה
 .2דודו פרץ  -מועצה
 .3אפיק ואנה  -מועצה
 .4דוד רודר  -מועצה
 .5אמנון חג'בי  -מועצה
( .6יועץ חיצוני)

 21בעד וללא
מתנגדים

ועדת ספורט

 .1אודליה רחום יו"ר הוועדה -תל קציר ,נציגת ציבור.
 .2זיו הרחול  -כנרת קיבוץ ,נציג ציבור.
 .3ניר אלפרט  -דגניה ב' ,נציג ציבור.
 .4דני סחייק  -פוריה עלית ,נציג ציבור.
 .5נעמה גרבר  -מסדה ,מליאה.
 .6רוני יוסטמן  -אלמגור ,מליאה.
 .7מנחם אטיאס  -פוריה נוה עובד ,מליאה.
 .8אמנון טל  -אלמגור ,מליאה.
 .9חוה ישי  -האון ,מליאה.
 .10מעוז פיין  -משקיף.
(מוזמנים קבועים :מנהל אגף חינוך ,מנהלת מחלקת ספורט)

 20בעד ו 1 -נמנע

