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בה נקבעה הישיבה לא היה מניין חוקי ולכן הישיבה נדחתה. הישיבה התחילה כעבור  17:00בשעה 
)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, 53על פי הקבוע בהוראות סעיף  שעה, עם מניין חוקי

 .1958-תשי"ח
 

לסדר היום שפורסם בהזמנה לישיבה התווספו שני נושאים לאחר שמליאת המועצה אישרה את בקשתו 
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 15/12/2020מיום  13/20אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

 לומאשרת מליאת המועצה את הפרוטוקבעד  9

 

 - בית גבריאל ןנציגי ציבור לדירקטוריו אישור .2

נציגי ציבור ל, פרסום באתר המועצה ובעיתונות בעקבות פרסום קול קורא שנשלח לישובים

יקי  -אשר הגישו מועמדותם נציגי הציבור שני הובאו לאישור המליאה  דירקטוריון בית גבריאל,ל

 , הנציגים הציגו את עצמם בפני המליאה.איטח מנווה עובד ושלומי דרעי מתל קציר

 .לבדיקת מינויים של משרד הפנים הנדרש לצורך הפנייתם של המועמדים לוועד אישור המליאה

 בית גבריאל ןאה את מינוי יקי איטח כנציג ציבור בדירקטוריובעד מאשרת המלי 11

 בית גבריאל ןבעד מאשרת המליאה את מינוי שלומי דרעי כנציג ציבור בדירקטוריו 11

 

  -ירון בנאי, ענת גרעין ופיליפ ברגהאוס -ועדת ביקורת מושב אלמגוראישור  .3

 בעד מאשרת המליאה את ועדת הביקורת בישוב אלמגור 11

 

 -תקציבי ועדים מקומיים אישור .4



 

 

הרשות המקומית אמורה לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים אשר הוכנו ואושרו ע"י אותם 

עדיין לא הגישו את תקציב ישובים  5, 2021ישובים. המועצה קיבלה את תקציבי הוועדים לשנת 

אנו  2021 ) גינוסר, האון, חוקוק, מסדה ומעגן(. לגבי הישובים שלא הגישו את תקציב 2021

, מה שאומר שישובים אלו אמורים לעבוד עד לאישור 2020מאשרים עבורם את תקציב שנת 

 (.1:12) 2020לפי הביצוע היחסי לשנת  2021התקציב לשנת 

תקציבי הוועדים תוך מתן דגש לפער בין התקציב  נבדקו במליאה לצורך אישור התקציבים

התקציבים בחינה בדבר היתכנות כלכלית של . הבדיקה כללה 2019יצוע לשנת המוצע לבין הב

קיימת הקבלה נכונה בין ההכנסות להוצאות שבתקציב. מצורף ריכוז של נתוני תקציבי  וכי

  לצורך אישור המליאה. 2021הוועדים לשנת 

 



 

 

שם 

מועצההיישוב

גבייה עצמית 

ארנונה

מוסדות / 

מפעלים

ש. מקומיים 

הכנסה עצמית

ש. ממלכתיים 

מימוןהנהלה וכלליותסה"כ הכנסותהכנסה עצמית

שירותים 

מקומיים

שירותים 

ממלכתיים

מפעלים / 

השתתפות 

סה"כ הוצאותבתב"ר

129,443.6273,000.00309,556.3820,000.00532,000.005,000.001,000.00225,000.00301,000.00532,000.00אלומות

157,828.00339,172.0012,000.00509,000.0040,000.00343,000.00126,000.00509,000.00אלמגור

370,000.00560,000.00160,000.001,090,000.005,000.001,000.00924,000.00160,000.001,090,000.00אפיקים
אשדות 

245,000.00335,0003,000283,500866,500.0071,20052,600742,700866,500.00איחוד
אשדות 

181,230.363,769.64185,000.005,000500179,500185,000.00מאוחד

194,795.67297,58132,071.33192,552717,000.003,000560,000154,000717,000.00בית זרע

167,232.0010,00021,000198,232.005,8501,000142,0007,17842,204198,232.00דגניה א'

216,884.00300,000162,000678,884.00270,0001,884372,00035,000678,884.00דגניה ב'
כנרת 

309,671.00480,000126,500122,000230,0001,268,171.00330,0006,000664,000268,1711,268,171.00מושבה

229,000.0021,000250,000.005,0002,000149,00094,000250,000.00כנרת קיבוץ

293,279.22140,000287,72130,00010,000761,000.00223,500224,20066,300247,000761,000.00כפר עבודה

654,274.00480,000300,00099,000260,0001,793,274.00933,00036,000621,345200,9292,0001,793,274.00נווה עובד

167,147.9314,852.07182,000.005,000110,00067,000182,000.00עין גב

505,980.00644,0201,540,0001,660,0004,350,000.00250,00012,000575,0002,223,0001,290,0004,350,000.00פוריה עלית

30,225.007,000102,50025,775165,500.0010,000118,50030,0007,000165,500.00רביד

208,580.15644,00018,419.8538,000281,0001,190,000.00438,000752,0001,190,000.00שער הגולן

122,437.25170,000120,120.75412,558.0050,0004,00010,000348,558412,558.00תל קציר

235,800.00576,000811,800.005,0001,000184,800621,000811,800.00גינוסר

123,096.0074,530132,000116,6002,774449,000.0024,0002,000287,60028,400107,000449,000.00האון

168,870.00168,870.0010,00089,07369,797168,870.00חוקוק

126,471.0022,000148,471.003,000145,471148,471.00מסדה

109,000.003,00022,000135,000269,000.009,00078,000182,000269,000.00מעגן

3,525,7373,490,6012,453,4541,060,5522,487,77513,018,1192,161,550115,9844,906,2454,246,1361,588,20413,018,119סה"כ

חמשת הישובים האחרונים עדיין לא אשרו תקציב לשנת 2021 , מבקשים לאשר תקציב 2020 ) ביצוע לפי 1/12 ( עד אישור תקציב בועד המקומי *

ריכוז תקציב ועדים מקומיים לשנת 2021

שימושיםמקורות 

 
  םהמקומיי םתקציבי הוועדי בעד מאשרת המליאה את 11

 

 

 -16192ו ג/  7802הכרזת גן לאומי ארבל לפי תכניות ג/  .5

הגן הלאומי  לקדם את אכרזתרט"ג רוני בן נון מהנדסת המועצה הביאה למליאה את בקשת 

בהתאמה(,  2011 -ו 1999ארבל, המאושר מתוקף התוכניות. בתוכניות שאושרו )בשנים 

שתה פנייה לרט"ג  בבקשה הושמטו בטעות שטחי קיבוץ רביד כשטחים חקלאיים. על כן, נע

שאכרזת הגן הלאומי תהיה בכפוף למכתב נלווה שיגן על שטחי החקלאות הללו. המכתב 

 הנלווה הועבר להתייחסות קיבוץ רביד וקיבל את אישורם.



 

 

רוני הציגה את הגן הלאומי ואת השטחים של קיבוץ רביד והדגישה שכל השטחים של הקיבוץ 

 בוץ.מעוגנים והאכרזה מוסכמת על הקי

 בעד מאשרת המליאה את אכרזת הגן הלאומי ארבל 10

 

 -הצגת פעילות מחלקת בריאות .6

המחלקה מהקמתה ע"י ראש המועצה סקרה את פעילות  בריאותהזוהר יחיאלי מנהלת מחלקת 

קיימת ברשות כעשור. מחלקת הבריאות היא חלק  ה, לאחר שלא היית2018באמצע שנת 

 יפול בתחום הבריאות )שרותי הבריאות( וקידום הבריאות.מאגף קהילה ותפקידה העיקרי הוא ט

זוהר הציגה את עבודתה מול הנהלות קופ"ח, הקשר עם המרפאה האזורית, שת"פ שונים עם 

 ופרויקטים רבים נוספים שנעשו במהלך השנתיים האחרונות. בתי החולים ואגפי המועצה

והציגה את ת משבר הקורונה זוהר סיפרה על העבודה המורכבת של המחלקה לבריאות מתחיל

 .2021תכנית העבודה לשנת 

  

מקום של מנכל"לית  תבמועצה כממלאמשאבי אנוש מנהלת אידי לבאן אורית מינויה של אישור  .7

 -בוועדת בחינה של מכרזי כח אדםונטורה מיה המועצה 

מנהלת משאבי אנוש במועצה אידי לבאן מינויה של אורית בעד מאשרת המליאה את  10

 מקום של מנכל"לית המועצה מיה ונטורה בוועדת בחינה של מכרזי כח אדם תאכממל

 

 -הלוואת איזון .8

 3במליאות הקודמות ובעת הצגת דוח רבעון  -את הנושא הציגההמועצה ליאת מלכה גזברית 

על מנת לגשר בין התקציב  2020, העלנו לדיון את הנושא של קבלת הלוואת איזון לשנת 2020

 עפ"י הצפי לתום השנה. 2020הביצוע לשנת המעודכן לתחזית 

עיקר הפער בין התקציב לביצוע נובע מגביית ארנונה מתחת לתקציב, במיוחד בארנונה אחרת 

חשוב לציין שמשרד הפנים מודע לפער הנוצר בין התקציב המתוכנן לבין )שאינה למגורים(. 

שניתן  2020ון לשנת הביצוע ברוב הרשויות המקומיות. לכן הוא מאשר קבלת הלוואת איז

לשנת  2. עפ"י הדוח הרבעוני ולפי הצעת התקציב המעודכן מס' 2021לקבלה עד פברואר 

, על מנת לגשר בין התקציב לביצוע יש לקבל את הלוואת האיזון הנ"ל. מצורף סכום ותנאי 2020

 ההלוואה אשר מבקשים מכם לאשר. 

שנה בריבית  20 -מבנק מרכנתיל ל. ₪ 2,500,000הלוואת איזון על סך  -2531תב"ר מס'   

 כתוצאה משינוי עיתוי תקבולי ארנונה. 2020לצורך איזון תקציב  0.35פריים 

 בעד מאשרת המליאה את הלוואת האיזון 11

 

 -הגדלת תב"ר יוניסטרים בית ירח .9

מאחר והתקבלה הרשאה ממשרד הפנים  2422ר "בהובאה למליאה בקשה להגדלת ת

 הליך ביצוע.והעבודות נמצאות כבר ב



 

 

 בעד מאשרת המליאה את הגדלת התב"ר 11

 

 תב"רים לסגירה ת טבלתמצורפ -סגירת תב"רים .10

 מצורפת טבלת תב"רים -תב"רים .11

 -אינפורמציה .12

  -עדכוני קורונה

חולים  18ראש המועצה עדכן על עלייה בתחלואה במרחב המועצה, אנו עומדים כעת על  .1

 קה.מבודדים וכרגע המועצה ירו 200 -מאומתים ו

שיקבע תור  60מי שמעל גיל ראש המועצה יידע כי התחילו לחסן במרפאה האזורית ו .2

לחיסון, לאחר שיחה עם הרופאה המחוזית אין אישור לתת חיסונים לצוותים העובדים בבתי 

 המבוגרת תתחסן. ההספר עד שכל האוכלוסיי

 יערך מבצע חיסונים בבתים הסיעודיים בישובים. -בשבת הקרובה .3

ת מספיק בדיקות במרחב המועצה, אנשים לא הולכים להיבדק, מה שאומר שאם לא נעשו .4

תהיה עלייה בתחלואה זה עלול להשפיע על דירוג המועצה ולהשפיע עלינו בתקנות הסגר 

 להמשך שיגרת הלמידה.

אנחנו לקראת שנה אזרחית חדשה, עדיין אין תקציב ממשלה ופנינו לקראת בחירות  .5

 ן על התקציב השנתי נקיים דיון תקציב נוסף לקראת מחצית השנה.נוספות. כפי שציינו בדיו

 

 ישיבה ננעלה!ה

 

 

 
_____________________               _____________________ 

 רשמה פרוטוקול  -ראש המועצה                                                       שמרית כהן -ידן גרינבאוםע

 

 


