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הנדון  :פרוטוקול מליאה מס' 6/2020
מיום שלישי  – 30.6.2020ח' בתמוז תש"פ
נוכחים :
עידן גרינבאום – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,דני דותן – רביד ,חוה ישי – האון ,אברהם קופר –
חוקוק ,לילך שמיר – כנרת קיבוץ ,יניב אוסם – אפיקים ,שמעון שושן – פוריה נוה עובד ,חיים חליוה – פוריה
עלית ,יעקב קרני – שער הגולן ,אוריה מאירי – תל קציר  ,אילון ראובני – דגניה ב' ,מנחם אטיאס – פוריה נווה
עובד ,יוסי עמר – פוריה כפר עבודה ,עוזי קרן – עין גב ,אדוה אלגריסי – אשדות יעקב מאוחד.
חסרים :
רוני יוסטמן – אלמגור ,אדם וודל – בית זרע ,עמי רומנו – פוריה עלית ,שאול אלתר – אשדות יעקב איחוד,
חגית בן יעקב – מעגן ,תמר לשם – גינוסר ,רוית וויס – מסדה ,רוית פידל דגן – דגניה א'.
משתתפים :
מיה ונטורה מנכ"לית המועצה ,ליאת מלכה – גזברית המועצה ,עו"ד גולן לוי – יועמ"ש המועצה ,אהוד נוסן
– מבקר המועצה ,רענן סרי – מנהל אגף תפעול ושפ"ע ,אסף עברי – מנהל אגף ישובים רוני בן נון –
מהנדסת המועצה ,רו"ח מוחמד זביידי –מנהל מחלקת הנה"ח ,עמי כברי – דובר המועצה ,איריס שובל –
מנהל אגף קהילה ,אורית אידי לבאן – מנהלת משאבי אנוש ,מיכאלה – חב' אורבניקס ,שמרית כהן– עוזרת
אישית לראש המועצה רושמת הפרוטוקול.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולים קודמים -
 .1.1פרוטוקול מס'  2לשנת  2020מן המניין – תאריך 19/2/2020
 .1.2פרוטוקול מס'  3לשנת ( 2020טלפוני – משבר קורונה) – תאריך 22/3/2020
 .1.3פרוטוקול מס'  4לשנת  ( 2020טלפוני – משבר קורונה ) – תאריך 21/4/2020
 .1.4פרוטוקול מס'  5לשנת  ( 2020טלפוני – משבר קורונה ) – תאריך 05/05/2020
 .2אישור חוק עזר לטיפול בפסולת עודפת.
 .3הצגת רבעון רביעי  2019וצפי לדו"ח השנתי לאותה שנה.
 .4אישור הגדלת מכרז לחברת יחזקאל מורד בע"מ לביצוע פיתוח כביש הרחבה וגישה לבית ספר מול גלעד
– מצ"ב הסבר.
 .5אישור צו מיסים .2020
 .6תב"רים.

 .7אינפורמציה.
נדון ,סוכם והוחלט :
על סדר היום:
 .1אישור החלטות ופרוטוקולים קודמים -
 1.2פרוטוקול מס'  2לשנת  2020מן המניין – תאריך 19/2/2020
 12בעד ללא מתנגדים מאשרת מליאת המועצה את הפרוטוקול.
 1.3פרוטוקול מס'  3לשנת ( 2020טלפוני – משבר קורונה) – תאריך 22/3/2020
 13בעד וללא מתנגדים מאשררת מליאת המועצה את הפרוטוקול על החלטותיו.
 1.4פרוטוקול מס'  4לשנת  ( 2020טלפוני – משבר קורונה ) – תאריך 21/4/2020
 14בעד וללא מתנגדים מאשררת מליאת המועצה את הפרוטוקול על החלטותיו.
 1.5פרוטוקול מס'  5לשנת  ( 2020טלפוני – משבר קורונה ) – תאריך 05/05/2020
 16בעד וללא מתנגדים מאשררת מליאת המועצה את הפרוטוקול על החלטותיו.
 .2אישור חוק עזר לטיפול בפסולת עודפת-
בתחילת הדיון אדוה אלגריסי ומנחם אטיאס יצאו מאולם הישיבות עקב חשש לניגוד עניינים.
מיכאלה מחב' אורבניקס הציגה את הנושא לעומקו ,כולל הרקע שהביא לצורך בקביעת חוק עזר לפסולת
עודפת ,ולאחר שהתקיים דיון הובא חוק העזר להצבעה.
הוחלט לאשר את נוסח חוק העזר שהוצג לחברי המליאה בכפוף לשינויים הבאים :
סעיף  – 4נוסח הסעיף יתוקן כך שעלות המימון כלי האצירה לבעל נכס ,תהיה על חשבון המועצה.
סעיף  – 11נוסח הסעיף יתוקן כך שתבוצע החלפה בין הסעיפים (11ב) לבין (11ג) .עדיפות ראשונה תינתן
לבחירה של בעל עסק האם לפנות בעצמו או באמצעות המועצה ,והאפשרות הבאה לאחר מכן תהיה
שהמועצה תפנה ותחייב את בעל העסק בגין עלויות הפינוי.
סעיף  14 – 4בעד וללא מתנגדים .מאשרת מליאת המועצה את השינוי המבוקש.
סעיף  12 - 11בעד  5 ,נגד .מליאת המועצה מאשרת את השינוי המבוקש.
אישור החוק כולו –  14בעד 1 ,נגד .מליאת המועצה מאשרת את חוק העזר בכפוף לשינויים
שאושרו לסעיפים  4ו .11

 .3הצגת רבעון רביעי  2019וצפי לדו"ח השנתי לאותה שנה-
עקב הנחיות משרד הפנים דו"ח רבעון  4לשנת  2019נשלח למשרד הפנים ביום  .28.2.2020תוצאת
הדו"ח גרעון שוטף בסך .₪ 1,330,000
לאחר שליחת הדו"ח למשרד הפנים ולאור כך שיצאה הנחייה על הארכת מועד סגירת הספרים עד
ליום  03.05.2020הרשות המשיכה בבדיקה מקיפה של הרישומים בספרי המועצה .במהלך הבדיקה
ולאור התקבולים שהתקבלו בפועל עבור שנת  2019נרשמו לא מעט הכנסות ,בעיקר הכנסות ממשרד
החינוך והכנסות עבור פרויקטים אשר מנוהלים בתקציב רגיל.
המועצה דאגה לקבל ולרשום את כל הסכומים המגיעים לה בגין שנת  2019ובכך הביאה את תוצאות
הדו"ח השנתי הבלתי מבוקר להציג נתונים שונים מהדו"ח הרבעוני אשר שוגר למשרד הפנים.
לפי תוצאת הדו"ח הבלתי מבוקר השנה תסתיים בגרעון  ₪ 200,000בלבד ( מאותה הסיבה בהנהלה
הוצג דו"ח עם גרעון של  ,) ₪ 500,000מצ"ב הדו"ח שהוצג במסך במליאה .
 .4אישור הגדלת התקשרות חוזית עם חברת יחזקאל מורד בע"מ לביצוע עבודות פיתוח כביש הרחבה
וגישה לבית הספר מול גלעד –
 4.1הוצג הצורך בביצוע עבודות פיתוח תשתיות נוספות בהרחבה בקיבוץ אשדות יעקב מאוחד והסדרת
הדרך לבית הספר מול גלעד.
 4.2בנוסף ,ניתן הסבר לגבי החשיבות הקיימת שהתשתיות הנוספות יבוצעו על ידי אותו קבלן שכבר
פועל בהרחבה ,כמפורט במכתבו של אסף עברי מנהל אגף ישובים אשר צורף כחומר מקדים לסדר היום
בישיבת המליאה.
 4.3מאחר ומדובר בהגדלת ההתקשרות חוזית העולה על  25%מסכום ההתקשרות ,אזי הנושא הובא
לאישור מליאת המועצה.
 4.4בנסיבות הקיימות קיים יתרון גדול להגדלת ההתקשרות על פני יציאה למכרז חדש ,משיקולים
מקצועיים וכספיים יחד.
הוחלט לאשר הגדלת ההתקשרות ב 26.08% -לאחר שהמליאה השתכנעה וקבעה שעריכת מכרז חדש
לא תביא תועלת.
 15בעד  1 ,נמנע ,ללא מתנגדים .מליאת המועצה מאשרת את הגדלת המכרז ב.26.08%
 .5אישור צו מיסים – 2020
אישור צו המיסים ( ארנונה) לשנת  2021המהווה את התוספת של הטייס האוטומטי
 1.1%בלבד.

 15בעד וללא מתנגדים מאשרת מליאת המועצה .
 .6אישור תב"רים
 6.1אישור תב"רים – טבלה מצורפת במסמך נפרד.

 .7אינפורמציה:
 7.1ראש המועצה מעדכן את חברי המליאה על כך שמזכירתו ,הגב' אפרת מראד ,סיימה בימים אלה
את עבודתה במועצה לאחר  36שנה בה שירתה את המועצה ואת תושביה במסירות ובמחויבות ,ובחרה
לצאת לפרישה מוקדמת .ראש המועצה מודה לאפרת על שנות עבודתם המשותפת ומאחל לה הצלחה
גדולה בהמשך דרכה.
**מליאת המועצה מבקשת להודות לאפרת מראד על  36שנות עבודה מסורות למען הציבור** .
 7.2בתי ספר של החופש הגדול – ראש המועצה מעדכן את חברי המליאה כי השבוע נפתחים בשני בתי
ספר יסודיים (נופי ארבל בגינוסר ומול גלעד באשדות יעקב) מסגרות של החופש הגדול בהן נרשמו כ
 150ילדים בכתות א' עד ג'.
בנוסף ,השנה לראשונה איפשר משרד החינוך לקבל את הסבסוד גם במערכות היישוביות וכ  600ילדים
מרחבי העמק נרשמו לתכנית המסובסדת ביישובים שבחרו לאפשר זאת .אנו מברכים את הישובים
שהרימו את הכפפה לטובת התושבים.
 7.3השבוע בשעה טובה ,התחילו העבודות לאיטום הגג בבית בנדל כדיי למנוע את חדירת הגשם
בחורף ,מרטיב את האולם כולו ופוגע אנושות בפרקט ובציוד האימונים.

הישיבה ננעלה !

______________________

_____________________

שמרית כהן עוזרת ראש המועצה
רשמה הפרוטוקול

עידן גרינבאום – ראש המועצה

