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הנדון  :פרוטוקול מליאה 27.10.2020
מיום שלישי  – 27.10.2020ט' בחשוון תשפ"א
נוכחים :
עידן גרינבאום – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,דני דותן – רביד ,חוה ישי –
האון ,אברהם קופר – חוקוק ,לילך שמיר – כנרת קיבוץ ,רוית פידל דגן – דגניה א' ,שמעון
שושן – פוריה נוה עובד ,חיים חליוה – פוריה עלית ,יעקב קרני – שער הגולן ,אוריה מאירי
– תל קציר  ,אילון ראובני – דגניה ב' ,עוזי קרן – עין גב ,אדוה אלגריסי – אשדות יעקב
מאוחד ,אמנון טל -אפיקים ,אדם וודל -בית זרע ,תמר לשם -גינוסר ,איתי כהן -כנרת
מושבה ,שאול אלתר -אשדות יעקב איחוד.
חסרים :
יניב אוסם -אפיקים ,עמי רומנו – פוריה עלית ,חגית בן יעקב – מעגן ,רוית וויס – מסדה,
מנחם אטיאס -פוריה נווה עובד ,יוסי עמר -פוריה כפר עבודה.
משתתפים :
מיה ונטורה מנכ"לית המועצה ,ליאת מלכה – גזברית המועצה ,עו"ד גולן לוי – יועמ"ש
המועצה ,רוני בן נון – מהנדסת 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 ,שמרית כהן– עוזרת אישית לראש המועצה רושמת
הפרוטוקול.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול קודם מס'  6-2020מתאריך  -30/6/2020התכנסות מליאה
חזותית.
 .2אשרור ההחלטות הטלפוניות שהתקבלו מאז הכינוס האחרון של ישיבת המליאה-
יולי ,אוגוסט וספטמבר.

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

 2.1אישור פרוטוקול טלפוני מס'  7-2020מתאריך 28/7/2020
 2.2אישור פרוטוקול טלפוני מס'  8-2020מתאריך 25/8/2020
 2.3אישור פרוטוקול טלפוני מס'  9-2020מתאריך8/9/2020 -
הצגת דו"ח מחלקת תחבורה ודיון בהמלצות עוזי אלנתן
אישור הרכב חברי ועד העמותה לשחזור חצר כנרת
שמורת טבע שפך נחל עמוד וגן לאומי תל הודים-אישור אכרזה לפי תכנית מס'
214-0303446
אישור מורשי חתימה לחשבונות בנק של בתי הספר בבעלות המועצה
מינוי דני דותן כנציג המליאה בדירקטוריון בית גבריאל במקום רוני יוסטמן שעזבה
תב"רים
אינפורמציה

נדון ,סוכם והוחלט :
 .1אישור פרוטוקול קודם -
 .1.1פרוטוקול מס'  6לשנת  2020מן המניין – תאריך 30/6/2020
 13בעד  1נמנע מאשרת מליאת המועצה את הפרוטוקול.
 .2אשרור פרוטוקולים קודמים
 .2.1פרוטוקול מס'  7לשנת ( 2020טלפוני) – תאריך 28/7/2020
 16בעד וללא מתנגדים מאשררת מליאת המועצה את הפרוטוקול על החלטותיו.
 .2.2פרוטוקול מס'  4לשנת  ( 2020טלפוני ) – תאריך 25/8/2020
 16בעד וללא מתנגדים מאשררת מליאת המועצה את הפרוטוקול על
החלטותיו.
 .2.3פרוטוקול מס'  5לשנת  ( 2020טלפוני ) – תאריך 08/09/2020
 14בעד וללא מתנגדים מאשררת מליאת המועצה את הפרוטוקול על
החלטותיו.
 .3הצגת דו"ח מחלקת התחבורה ודיון בהמלצות עוזי אלנתן יועץ כלכלי בתחבורה-

בהמשך להחלטות עבר שהתקבלו ע"י המליאה ,יצאה המועצה לביצוע בדיקה
מקצועית ומקיפה על מערך ההיסעים במערכת החינוך על כלל מרכיביה .הבדיקה
בוצעה ע"י עוזי אלנתן יועץ כלכלי בכיר בתחום זה בשלטון המקומי.
עוזי הציג בפני המליאה את ממצאי הבדיקה והמלצותיו באשר להתנהלות מחלקת
התחבורה בעתיד.
הבדיקה התמקדה בנתוני שנת לימודים תשע"ט הן מבחינת התקבולים ממשרד
החינוך בגין הסעות למיניהן והן מבחינת הוצאות מחלקת התחבורה וההסעות.
הוצג ניתוח מקיף של הנתונים הנ"ל תוך הפרדה בין הוצאות ההסעות דרך קבלנים
חיצונים לבין הסעות דרך תחבורה צהובה.
המסקנות המקצועיות שהתקבלו ע"י היועץ הכלכלי החיצוני הן-
 .1דרך הוספת סבב לאוטובוסים הצהובים בשעות הבוקר ומיפוי ותכנון יעיל למסלולי
האוטובוסים הצהובים ,ניתן יהיה לצמצם את הוצאות ההסעות דרך קבלני משנה
באופן מהותי.
 .2הבדיקה לא התמקדה בנתוני ההסעות עבור החוגים והחינוך הבלתי פורמלי
מאחר ובתקופת הקורונה לא הייתה אפשרות לקבל נתונים אמיתים מהשטח
עבור מספר הילדים המשתתפים בהסעות לחוגים.
לפי הנתונים הכללים שקיבלנו ,חלק גדול מהתחבורה הצהובה עבור החוגים
נוסעת כמעט ריקה .תהליך התייעלות זה מצריך שיתוף פעולה יחד עם אגף חינוך,
מנהלי בי"ס ,מחלקת תחבורה לצורך תכנון ויישום המתווה החדש .ייתכן והרשות
תדרש לאוטובוס נוסף לצורך המעבר למתכונת ההסעות המוצעת.
בסיכום הדיון מסר ראש המועצה כי עבודת המטה לאור ההמלצות מתבצעת
בימים אלה ותוצאותיה יוצגו למליאה ככל הניתן ברבעון הראשון של שנת . 2021

 .4אישור הרכב חברי ועד העמותה לשחזור חצר כנרת-
המועצה הינה חברת העמותה לשחזור חצר כנרת יחד עם קבוצת כנרת ,העמותה
מחזיקה בחוזה החכירה של חצר כנרת ההיסטורית אותו קיבלה מהמנהל ל49 -
שנים .על עבודת השיקום אשר מתקיימת במקום אחראית המועצה לשימור אתרים
ועושה במקום עבודה נפלאה .התבקשנו בזאת לפי רשם העמותות להעביר את הרכב
חברי ועד העמותה אשר נקבע על פי הקטגוריות הבאות 1 -ראש מועצה מכהן2 ,

חברי מליאת המועצה 2 ,עובדים בכירים של המועצה 2 ,נציגי ציבור שיבחרו ע"י
המליאה עפ"י המלצה של ועד מקומי כנרת 2 ,נציגי קיבוץ כנרת ,בכדי שתוכל
העמותה להתכנס ולפעול עפ"י חוק .לאור השינויים בהרכב חברי המליאה והעובדים
היה הצורך לעדכן את ההרכב באישורה של המליאה .להלן הכרב חברי הועד הנכנס
המובא לאישור המליאה:
 1ראש מועצה מכהן -עידן גרינבאום
 2חברי מליאת המועצה -חווה ישי ותמר לשם
 2עובדים בכירים של המועצה -מיה ונטורה -מנכ"לית ויאיר ילובסקי -מנהל אגף חינוך
 2נציגי ציבור שיבחרו ע"י המליאה עפ"י המלצה של ועד מקומי כנרת -דני כבשנה
ושמשון משה
 2נציגי קיבוץ כנרת -עמירם אידלמן וזיו הרחול
 14בעד וללא מתנגדים מאשרת מליאת המועצה את הרכב חברי הועד הנכנס.
 .5שמורת טבע שפך נחל עמוד וגן לאומי תל הודים -אכרזה לפי תכנית 214-
-0303446
התכנית הנ"ל נידונה בוועדות השונות ,קיבלה תוקף ואושרה ב .03/05/2018 -רוני
בן נון מהנדסת המועצה סקרה את הנושא ונתנה הסבר לגבי הצורך באכרזה על
התכנית כחלק מההליך הסטטוטורי .רוני עדכנה כי ההליך תואם מול הרשויות
הסמוכות ועם נציגי הישובים הגובלים תוך כדי התייחסות לשטחים החקלאיים
וציינה כי האכרזה אינה פוגעת בזכויותיהם של החקלאים .חברי המליאה קיבלו
מענה לשאלותיהם ולסיום התקיימה הצבעה.
 16בעד וללא מתנגדים מאשרת מליאת המועצה את האכרזה תכנית שמורת
הטבע והגן הלאומי
 .6אישור מורשי חתימה לחשבונות בנק של בתי הספר בבעלות המועצה-
בהחלטת המליאה מלפני מספר שנים נקבע כי מורשי החתימה לחשבונות הבנק
של בתי הספר בבעלות המועצה יהיו מנהל ומזכירת בית הספר .לאחר חשיבה
נוספת הגיעה המועצה למסקנה כי נכון יהיה להביא בפני המליאה בכל פעם מחדש

את שמות מורשי החתימה כאשר תהיה תחלופה של בעלי תפקידים על מנת שנוכל
לפקח על התהליך.
גולן לוי יועמ"ש המועצה עדכן את חברי המליאה בפרטי מורשי החתימה המוצעים
בכל בתי הספר במרחב המועצה .להלן טבלת מורשי החתימה לכל בית ספר:

מורשי חתימה חשבונות בנק בתי ספר

שם בית הספר
מול גלעד
אפיקי ירדן
שחף
בית החינוך
בית ירח
כנרת ע"ש נעמי
שמר

מספר
חשבון
הורים
2805442
2806341
2805540
2805834

4900342

2805638

מורשה
חתימה 1
מנהל/ת
דניאל גלעד
מעיין כהן
בקי חפץ
זאב בילר
שרון שדה
רינת בר
חיים

נופי ארבל

4900538

2806145

הדס גרסול

בית המעיין

5804917

5805522

צבי ניר

מספר חשבון
רשות
4900440
4900146
4901731
4900244
3358432

מספר זהות
מורשה
חתימה 1
024193807
058480161
011506144
314255209
028814705

מורשה
חתימה 2
נציג/ת
מועצה
אורלי מסרטי
ורד בן חורין
רותי בוחניק
שונטל בכור
מוטי קגנוביץ

 023560352מירי דוד
עליזה לוי
 056238512מלאך
רבקה
 029721917שונקרט

מספר זהות
מורשה
חתימה 2
023817042
058878109
022003669
032409013
051288447
057886319
056507650
017859836

 15בעד וללא מתנגדים מאשרת מליאת המועצה את המינויים של מורשי
החתימה המפורטים בטבלה לעיל.

 .7מינוי דני דותן כנציג המליאה בדירקטוריון בית גבריאל במקום רוני יוסטמן-
המועצה מציעה את דני דותן להיכנס כנציג מצפון הכנרת וכנציג המליאה במקום
רוני יוסטמן לדירקטוריון בית גבריאל.

הסעיף הוסר מסדר היום ויועלה להצבעה בהתכנסות המליאה הבאה.
 .8תבר"ים -מצורפת טבלה
 .9אינפורמציה-
 .9.1עדכון קורונה -ראש המועצה מעדכן כי העמק שלנו ירוק ,בשיא המחלה היו
בעמק  55חולים ונכון ליום זה אנו עומדים על חולה אחד בלבד.
 .9.2יום הניקיון הבינלאומי -בסוף השבוע הקרוב נציין את יום הניקיון הבינלאומי,
מוזמנים כולם לקחת חלק בניקיון סביבת הכנרת והמרחב הפתוח.
 .9.3אגף החינוך של המועצה מתכונן לפתיחה מחודשת של מערכת החינוך ובתי
הספר ,המתווה כרגע הוא חזרתם המלאה של כתות א'-ד' לבתי הספר ללמידה
מלאה ,לכתות ה'-ח' עדיין לא נמצא פתרון בנוגע לחזרתם לבי"ס.
.9.4מחלקת הספורט של המועצה מקיימת פעילויות ספורט שונות בישובים,
הפעילויות מתקיימות בקפסולות במרחב הפתוח ,בקרוב תחל גם פעילות מחול
לגיל הרך בגנים.
 .9.5את החודשיים הקרובים אנו מייעדים לבניית תכניות עבודה עם הנהלת
ומליאת המועצה על התקציב ,החומרים יעברו אליכם בזמן כדי שתעברו
עליהם.
.9.6בעקבות מגפת הקורונה ,בפעם הראשונה לאחר  50שנה ,בוטלה צליחת
הכנרת וגם הקפת הכנרת שהייתה אמורה להתקיים כשבוע לאחר מכן.
הישיבה ננעלה !

______________________

_____________________

עידן גרינבאום – ראש המועצה

שמרית כהן – רשמה פרוטוקול

