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הנדון  :פרוטוקול מליאה 11-2020
מיום שלישי  – 17.11.2020א' כסלו תשפ"א
נוכחים :
עידן גרינבאום – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,דני דותן – רביד ,חוה ישי – האון ,לילך שמיר –
כנרת קיבוץ ,שמעון שושן – פוריה נוה עובד ,חיים חליוה – פוריה עלית ,יעקב קרני – שער הגולן ,עוזי קרן –
עין גב ,תמר לשם -גינוסר ,איתי כהן -כנרת מושבה ,שאול אלתר -אשדות יעקב איחוד ,יניב אוסם -אפיקים,
רוית זוהר וייס –מסדה ,מנחם אטיאס -פוריה נווה עובד ,יוסי עמר -פוריה כפר עבודה.
חסרים :
אברהם קופר -חוקוק ,רוית פידל דגן – דגניה א' ,אוריה מאירי – תל קציר ,אילון ראובני – דגניה ב' ,אדוה
אלגריסי – אשדות יעקב מאוחד ,אמנון טל -אפיקים ,אדם וודל -בית זרע ,עמי רומנו – פוריה עלית ,חגית בן
יעקב – מעגן ,עמי רומנו -פוריה עילית.
משתתפים :
מיה ונטורה מנכ"לית המועצה ,ליאת מלכה – גזברית המועצה ,עו"ד גולן לוי – יועמ"ש המועצה ,רענן סרי
– מנהל אגף תפעול ושפ"ע ,אסף עברי – מנהל אגף ישובים ,רו"ח מוחמד זביידי –מנהל מחלקת הנה"ח,
עמי כברי – דובר המועצה ,אורית אידי לבאן – מנהלת משאבי אנוש ,אהוד נוסן -מבקר המועצה ,איה רוזן-
מנכ"לית בית גבריאל ,יאיר ילובסקי -מנהל אגף חינוך ,שמרית כהן– עוזרת אישית לראש המועצה רושמת
הפרוטוקול.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול קודם מס'  10-2020מתאריך .27/10/2020
 .2אישור נציג המועצה באסיפה הכללית של עמותת חצר כנרת.
 .3אישור דני דותן כנציג המליאה בדירקטוריון בית גבריאל.
 .4אכרזת גן לאומי ארבל לפי תוכניות ג 7802/ו -ג16192/
 .5הלוואת בינוי לבית גבריאל -עדכון.
 .6הצגת רבעון  3מועצה
 .7עקרונות תקציב 2021
 .8האצלת סמכויות
 .9תבר"ים
 .10אינפורמציה

נדון ,סוכם והוחלט :
 .1אישור פרוטוקול קודם –
פרוטוקול מס'  10לשנת  2020מן המניין – תאריך 27/10/2020
 15בעד מאשרת מליאת המועצה את הפרוטוקול.
 .2אישור נציג המועצה באסיפה הכללית של חצר כנרת-
ניתן הסבר במליאה לגבי הרכב האסיפה הכללית על פי תקנון של עמותת חצר כנרת הכולל נציג של
המועצה האזורית עמק הירדן ונציג של קיבוץ כנרת.
על מליאת המועצה נדרשת לאשר את זהות הנציג מטעם המועצה באסיפה הכללית של עמותת חצר
כנרת .הוצע כי מיה ונטורה תהיה נציגת המועצה מתוקף תפקידה כמנכ"לית המועצה.
 15בעד  1מתנגד מאשרת המליאה את מינוי מיה ונטורה כנציגת המועצה בהרכב מורשי החתימה
של עמותת כנרת ובמינוי ועדת ביקורת.
 .3אישור דני דותן כנציג המליאה בדירקטוריון בית גבריאל-
מוצע למנות את חבר המועצה דני דותן לכהן בדירקטוריון בית גבריאל כנציג מצפון הכנרת וכנציג
המליאה במקום רוני יוסטמן.
 15בעד מאשרת המליאה את מינוי דני דותן כנציג המליאה בדירקטוריון בית גבריאל.
 .4אכרזת גן לאומי ארבל לפי תוכניות ג 7802/ו -ג16192/
הנושא הוסר מסדר היום והסבר על האכרזה יובא במליאה הבאה.
 .5הלוואת בינוי לבית גבריאל -עדכון-
רו"ח זיצר הציג את הנושא והסביר את טעמי השינוי בהלוואה לבינוי בית גבריאל .הוא ציין כי חברת
ידידי בית גבריאל הינה חברה בשליטה מלאה של המועצה ושל החברה לפיתוח עמק הירדן ,הזכיר
ועדכן כי החברה מתכננת לבצע שיפוץ והרחבה של בית גבריאל כדי שתוכל להפיק תועלת נוספת
מהפעולות השונות בבית גבריאל ,כאשר חלק מהפעולות הנ"ל הינן פעולות עסקיות שיניבו תועלת
כלכלית לחברה .המגרש עליו מוקם בית גבריאל הינו בבעלות המועצה ואת המבנה בנתה בזמנו
החברה לפיתוח ,כאשר חלף זמן רב מאז והמבנה עצמו הופחת במלואו בספרי החברה לפיתוח.
המועצה והחברה לפיתוח שהינה בשליטה מלאה של המועצה הינן בעלות המניות היחידות בחברת
בית גבריאל ,מוצע כי המועצה תשקיע בהון החברה סכום של  ₪ 5,000,000כאשר ההשקעה תבוצע
דרך הקצאת אג"ח שתקצה חברת בית גבריאל לטובת המועצה לתקופה של  10שנה והפירעון יהיה
במהלך תקופה זו( .תקופת ההלוואה שווה לתקופת ההחזר לבקשת אהוד בן אפרים)

המועצה תפתח תב"ר לצורך ביצוע ההשקעה כאמור בסעיף ( 4הובא במליאה זו תב"ר בסך 5
מלש"ח) כאשר המקור לתב"ר יהיה הלוואה ל 10 -שנים לפי הפרוט הבא-
 -₪ 2,500,000מבנק הפועלים בריבית פריים מינוס 0.38
 - ₪ 2,500,000מבנק לאומי בריבית קבועה 1.41
מליאת המועצה התבקשה לאשר את התב"ר ולבטל את החלטתה הקודמת בדבר לקיחת
הלוואה ע"י בית גבריאל ומתן ערבות של המועצה לבית גבריאל.
 12בעד 2 ,מתנגדים 1 ,נמנע מאשרת המליאה את ההלוואה לפתיחת התב"ר לבינוי בית
גבריאל.
 .6הצגת רבעון  3מועצה-
בשונה מהדוח החצי שנתי אשר הציג איזון תקציבי -הדוח של הרבעון השלישי מושפע באופן
משמעותי מהתקופה הקשה בה אנו מצויים ,הדוח הרבעוני מראה גרעון של  1,500,000ועיקרו
נובע מגבייה מתחת לתקציב בעקבות גידול בהנחות ואי תשלום ארנונה ע"י עסקים אשר פונים
לקבלת סיוע מהרשות לעסקים קטנים .חשוב לציין שהגבייה מתחת לתקציב בסך3,500,000 -
ומצד שני המיצוע מתחת לתקציב בגין פעולות כלכליות .4,000,000
מה שמביא אותנו לגרעון שוטף של  ,1,500,000הרשות צופה גידול בגרעון השוטף לקראת
הרבעון הרביעי לשנת  .2020בעקבות הנתונים הכספיים הרשות שוקלת לקבל הלוואת איזון
לצורך הפעילות השוטפת לשנת .2020
 .7עקרונות תקציב -2021
לאחר שהדברים הובאו בפני המליאה ,ניתן הסבר בדבר אי הודאות שבה אנו נמצאים והעובדה
שעדיין אין למועצה דוח מבוקר לשנת  2019ובמשרד הפנים עדיין לא פרסם את ההנחיות
המקצועיות לעריכת התקציב לשנת  2020ולא את מענק האיזון ומענק צמצום פערים אשר
מגיעים למועצה .כל זה מקשה על הדרך בה המועצה מכינה את התקציב ולכן בעקרונות
המוצגים לפניכם הרשות מסתמכת על אומדנים אשר מבוססים על ביצוע השנה הנוכחית
והשנה הקודמת.
 ארנונה -בשנת  2021הרשות צופה גידול בהנחות הניתנות על ידה ,ירידה באחוז הגבייה,
גידול בחיוב הראשוני בעקבות סקר נכסים ומאמצים אחרים אשר משקיעה הרשות
לצורך איתור נכסים חדשים.
 תקבולים למשרדי ממשלה -מאחר ועדין אין תקציב ממשלה ,חלק גדול מהמשרדים לא
נתנו לרשויות המקומיות הרשאות תקציביות עדכניות לשנת  .2021לכן הרשות
מסתמכת בתקציב  2021על צפי ביצוע לשנת  2020וביצוע לשנת .2019
 הרשות תקדם את השכר ,הארנונה ,התקבולים הממשלתיים לפי מקדמי משרד הפנים
לצורך עריכת התקציב לשנת  .2021במידה ויהיו זמינים עד לאישור התקציב.

הרשות צופה גידול בהשתתפות העצמית באגף שירותים חברתיים עקב עלייה בפניות למחלקת
הרווחה.
 .8האצלת סמכויות-
הוצגה למליאה רשימת האצלת סמכויות תוך הסבר כי על פי צו המועצות לוועד המקומי אין
סמכויות מלבד אלו שהואצלו לו ע"י המועצה ולכן כדי שוועד מקומי יוכל לתפקד ולעשות שימוש
בכספי התקציב ,הוא חייב לקבל האצלת סמכויות מהמועצה.
עוד הוסבר למליאה כי קיימות שתי גישות -הראשונה היא גישה מצומצמת לפיה יואצלו סמכויות
ספציפיות.
והשנייה היא גישה מרחיבה -לפיה יואצלו לוועד מקומי סמכויות מלאות כך שיוכל לפעול
בהתאם לשיקול דעתו ,כמי שמכיר את צרכי תושביו.
לאחר דיון במליאה הוחלט לאשר האצלת סמכויות עפ"י הרשימה שלהלן.
טרם ההצבעה סיכם ראש המועצה את הדיון וציין כי במהלך שנת  2021טרם הדיון על צו
הארנונה הצפוי בחודש יוני יתקיים דיון נוסף על האצלת הסמכויות.
תחום הסמכות
ספורט
נוער
תרבות
ספריה
ותיקים
בריאות
ביטחון מקומי  /שמירה

האצלה כן  /לא
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן

תחזוקת מבני ציבור  /שטחים
ציבורים
מים
כבישים פנימים  /מדרכות
תאורה
גינון
תברואה לא כולל פינוי
אשפה
ביוב
פינוי גזם

כן
כן

פינוי פסולת מוצקה

כן

איכות סביבה
רווחה וקהילה

כן
כן

הערות  /מגבלות

ניתן להרחיב בעזרת חוק עזר
שמירה

כן
לא
כן
כן
כן

ספק המים אגודות
משער הישוב ופנימה
משער הישוב ופנימה
משער הישוב ופנימה

כן
ביוב ציבורי בתחום הישוב
לא כולל אשפה ביתית  ,כן
כולל פינוי מכולות
פרט לטיפול פרטני

שירותי דת

כן

קבורה

כן

חינוך וחינוך בלתי פורמאלי

כן

מינהל  -הנהלה וכלליות

כן

כל סעיף אחר שלא כלול
בהאצלה

לא

אחזקת בתי עלמין  ,אחזקת
בתי כנסת  /מקווה
החלטת המליאה להקים
מערכת נפרדת מהועד
המקומי באמצעות עמותות /
אגודות מלכריות
חשבונות  -הועד ינהל הנהלת
חשבונות כפולה  ,לועד
המקומי יהיה חשבון בנק
הגשת דוחות  -הועד המקומי
חייב להגיש דוחות כספים
מבוקרים  ,וכן הגשת דוחות
רבעונים  /חצי שנתי סקורים
כ"א  -הועד המקומי יכול
להעסיק עובדים באישור
המועצה ובכפוף לכללים
אשר חלים על המועצה
ועדת ביקורת
העסקת מזכיר  -במימון מלא
של הועד
בסמכות המועצה

 13בעד 3 ,נמנעים ,מאשרת המליאה את האצלת הסמכויות בוועד המקומי
 .9תבר"ים -מצ"ב טבלת תבר"ים
 .10אינפורמציה-
 10.1עדכוני קורונה -ראש המועצה מעדכן כי העמק ירוק ונכון להיום ישנם  4חולים פעילים
ברחבי המועצה.
 10.2בימים אלו ,בשעה טובה נפתחות החנויות במרכז המסחרי בצמח וכל החנויות בישובים
אשר הן אינן חנויות למכירת מזון.
 10.3לפי מתווה משרד החינוך בשבוע הבא יום ג' יחזרו לבתי הספר כתות ה'-ו' ,אנו מנסים
לקבל אישור להחזיר גם את כיתות ז'-ח' ללמידה פרונטלית היות ובתי הספר היסודיים
חוזרים ללמוד.

10.4

10.5
10.6

10.7

ראש המועצה מציין את פעילויות הספורט וההפגה שממשיכות לפעול ברחבי הישובים.
ראשי מחלקת הספורט מגיעים לכל הישובים ,המרכז הימי נפתח עבור פעילות לכלל
המועצה .ירדן גרבי העבירה הרצאת זום ל 200 -ילדים .המערכות הבלתי פורמליות עובדות
כמעט בכל הישובים.
המועצה עדיין סגורה לקבלת קהל.
עדכון חשוב של ראש המועצה המכהן גם כראש איגוד ערים כנרת -היום התקיים דיון
בכנסת בנוגע לחוף צמח ולאחר מאמצים רבים הושלם הליך העברתו של חוף צמח לאיגוד
ערים כנרת .ראש המועצה הביע תקווה שניתן יהיה לפתוח את החוף לציבור כבר בעונת
הרחצה הקרובה לאחר שיקומו .פתיחת החוף היא בשורה נהדרת לעסקים המקומיים
ולכולנו.
מיכל כהן מנהלת לשכת ראש המועצה מסיימת את תפקידה בעוד  3חודשים לאחר 34
שנים ויוצאת לגמלאות .מיכל הינה מוותיקות העובדים במועצה ,עבדה עם  3ראשי מועצה
שונים וכעת ממשיכה הלאה .נאחל לה את כל האיחולים האפשריים וכמובן נקיים פרידה
מכובדת ממנה בהמשך.
הישיבה ננעלה !

______________________

_____________________

עידן גרינבאום – ראש המועצה

שמרית כהן – רשמה פרוטוקול

