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 -כרזת כביש ציבורי בית חולים פוריהא .2

בן נון מהנדסת המועצה הציגה את הנושא והסבירה כי בעקבות התוכניות לפיתוח והרחבת  רוני

 ובית החולים פוריה אנו נדרשים להכין תשתית לכניסות אחוריות ונוספות לבית החולים מצד

כדרך מתוכננת ואשר נדרש לבצעה  3685הדרומי. מדובר על תוואי דרך המצוי בתוכנית מס' ג/

החלטה על סלילת הדרך שתי החלטות: לקבל  מתבקשתיאת המועצה כעת. לצורך כך מל

למועצה לפעול על פי חוק . הדבר יאפשר על דרך זו כרחוב ציבוריוהכרזה  ,הדרומית לביה"ח

 העזר סלילת רחובות ולגבות היטלים מבית החולים עבור סלילת הדרך.

הדרך הדרומית  את ההחלטה על סלילתמאשרת המליאה  נמנע )חיים חליווה( 1 בעד 16

 לבי"ח פוריה.

 .בעד מאשרת המליאה את הכרזת הדרך הדרומית לבי"ח פוריה כרחוב ציבורי  16

 

בעניין הגדלת התקשרות חוזית עם חב' משכ"ל לביצוע  30.6.2020עדכון החלטת מליאה מיום  .3

תשתיות ציבוריות ודרך גישה לביה"ס מול גלעד, ההגדלה הנדרשת לאור גידול בתכולת 

  .יקטהפרו

מליאת המועצה נדרשת לאשר את הגדלת ההתקשרות על פי הוראות צו המועצות אזוריות 

 .בסך הכל 50%-ועד ל מההיקף המקורי 25%החוזית, כאשר היקף ההגדלה עולה על 

לאחר שהשתכנעה  25%מעל הגדלה  המליאה אישרה 30.6.2020 -מליאה מיום הישיבת הב

ועם  26.08%של . בשלב הראשון אישורה הגדלה תועלתוקבעה שעריכת מכרז חדש לא תביא 

 . 40% -תחילת העבודה וקבלת אומדנים מדויקים, היקף ההגדלה שנדרש עומד על כ

היקף תקציב הפרויקט לא השתנה ומדובר על כספי משרד השיכון, משרד התחבורה וכספי 

    כפי שהם. נותרו  30.6.20הנימוקים שעמדו בבסיס ההחלטה הקודמת מיום המשתכנים. 

 מאשרת המליאה מתנגד )חיים חליווה(  1בעד  16

 

 

 



 

 

 -הצגה ואישרור רשימת חברי הועד המקומי קבוצת כנרת .4

בפני המליאה את בקשתו של וועד מקומי כנרת  הציגגולן לוי היועץ המשפטי של המועצה עו"ד 

הפועלים לצורך ביצוע התקשרות עם בנק  המליאה תאשרר את רשימת חברי הוועד המקומיש

 .של הבנק ולפי דרישתו

הנמנית על רשימת  מועצההבמהלך הדיון שהתקיים עלתה שאלת כשירות חברותה של עובדת 

חברי הוועד שהוגשה למליאה. יועמ"ש המועצה ציין כי רשימת חברי הוועדים המקומיים מאושרת 

על ידי משרד הפנים וכך גם במקרה זה, אולם המועצה תפעל לבדוק את העניין וככל שיהיה צורך 

  תרענן את ההנחיות מול עובדיה.  

 -רשימת חברי הועד

נטע מור, רענן מיכאלוביץ, אקל דורי, יונתן בוברוב, רותם אלטמן, רבקה מבטח, מיה רם, ניב 

 חרמוני, צור ליש, ג'וני וגנר.

 המקומי כנרת הועד רשימת חברי הרכב  ת המליאה אתרבעד מאשר 15

 

אישור האצלת סמכותו של ראש המועצה למהנדסת המועצה כנציגת המועצה בוועדת התמרור  .5

 -הרשותית

 את אצילהוא מ לפי כך ,התמרור תבוועדעפ"י החוק ראש המועצה משמש כיו"ר הרשות 

 הסמכות העומדת בראש הועדה.  היא על מהנדסת המועצה רוני בן נון שתהיה וסמכות

האצלת סמכותו של ראש המועצה למהנדסת המועצה בעד מאשרת המליאה את  17

 כנציגתה בוועדת התמרור הרשותית

 

 -החברה לפיתוח מבין שני מועמדים: מיכה רותם/ רפאל איילנדר ןציבור לדירקטוריואישור נציג  .6

, אנו החברה לפיתוחלאחר שיצא קול קורא לכל הישובים למציאת נציג ציבור לדירקטוריון 

 לאישור משרד הפנים. םמועמדותאת הגישו  שני המועמדים אשרנדרשים לבחור נציג מבין 

החברה אישרה כי שני המועמדים מתאימים לכהן כנציגי ציבור בדירקטוריון מליאה לאחר דיון ה

עמדת ראש המועצה בנוגע לשני המועמדים היא ששניהם ראויים בהחלט אך בשל . לפיתוח

יהיה נכון לקבל ככשיר הוא הציע כי המועצה  יהאיזון הנכון של חברי הדירקטוריון מבין יישובי

זרע וככשיר שני את רפאל איילנדר מקיבוץ אשדות יעקב  ראשון את מיכה רותם מקיבוץ בית

 מאוחד. 

בסדר שהציע ראש המועצה מתנגדת מאשרת המליאה את הגשת שני המועמדים  1בעד,  17

 משרד הפניםאישור כנציגי הציבור בדירקטוריון בית גבריאל ל

 

 -עדכון שכרו של מנהל החינוך הבלתי פורמאלי רון אלתר .7

במשרה מלאה,  שנים במועצה 3.5 -מנהל מרכז עידן והחינוך הבלתי פורמלי עובד כ ,רון אלתר

, מהל אגף בהמלצת הממונה הישיר שלו, שכר בכירים 35% -אנו מעוניינים לעדכן את שכרו ל

  .החינוך



 

 

 לא לקח חלק בהצבעה(. ,בן משפחתו של רון ,)שאול אלתר

ר מנהל מרכז עידן והחינוך הבלתי בעד מאשרת המליאה את עדכון השכר של רון אלת 14

 פורמאלי

 

 

 

 -אישור תמיכות .8

המליאה וציינה כי בהמשך בפני  אישור התמיכות ליאת מלכה גזברית המועצה הציגה את נושא

לקול לתמיכות במוסדות אומנות או מוזאונים. להחלטת המליאה הוציאה המועצה קול קורא 

על פי הוראות נוהל משרד מהם הוגשו כהלכה  3מוסדות אשר מתוכם רק  6ניגשו קורא זה 

לקריטריונים. וועדת התמיכות )מנכ"לית המועצה, גזברית ויועמ"ש( התכנסה ובהתאם הפנים 

ולאחר דיון מעמיק החליטה על חלוקה המתאימה במידה  שהוגשו באופן תקין ודנה בבקשות

משמעות התרומה והמשקפים את  ,רבה לתמיכה שמקבלים גופים אלה ממשרדי הממשלה

מוד אועדה בתבחינים אשר סייעו לה לוקיום הפעילות. בקבלת ההחלטות נעזרה הלמען המשך 

י ותושבי המועצה. את השפעת המוסד על המרחב ועל תרומתו להנגשת תחום האומנות לילד

 100%המהווה ₪,  300,000 -לטובת תמיכות הינו 2021הסכום אותו תקצבה המועצה בשנת 

 מתקציב ההקצאה.

 מוזיאון התרבות הירמוכית בית יגאל אלון בית אורי ורמי 

המלצת ועדת תמיכות לפי הנתונים 

 שפורטו  והוסברו לחברי המליאה
190,000 ₪ 70,000 ₪ 40,000 ₪ 

 

 המליאה.הנושא הובא לאישור

 .תמיכותל המלצות הוועדה בעד מאשרת המליאה את 15

 

 -2019דיון בדו"ח כספי מבוקר ודו"ח ביקורת מפורט  .9

ליאת מלכה גזברית המועצה הציגה בפני המליאה את הדו"ח הרבעוני  -2019מבוקר דו"ח כספי 

  .2019לשנת המלא ובנוסף לדו"ח זה הציגה גם את הדו"ח השנתי  2019לשנת  הרביעי

זהה לדו"ח השנתי אשר הוצג במליאת המועצה הקודמת.  2019הדו"ח השנתי המבוקר לשנת 

 ₪.  85,000הסתיים בגרעון של  2019ב לציין שהדוח המבוקר לשנת חשו

 הרשות עמדה בכל היעדים התקציביים ויעדי הגבייה ששמה לעצמה.

סיכום הביקורת השנתית המועצה אהוד נוסן הציג את עיקרי מבקר  -2019 דו"ח ביקורת מפורט

(. במיוחד ניתן דגש 2019)דו"ח ביקורת מפורט ודו"ח כספי מבוקר  של משרד הפנים במועצה

לפרקים ב' ו ג' בדו"ח, העוסקים בליקויים שעלו השנה ובמעקב אחר תיקון הליקויים משנים 

תחום הממשק בין בתשומת לב ובמיוחד  ותאשר מחייבבסוגיות הדברים התמקדו קודמות. 



 

 

פול בדו"ח שמתקיים במועצה )צוות תיקון המועצה לוועדים המקומיים. הוצג גם ההליך לטי

המתכנס באופן שוטף בראשות המנכ"לית( ובפרט ישיבת מנהלי אגפים בראשות ראש  -ליקויים

המועצה שעסקה בנושא. סיכומה הופץ לכלל המשתתפים לפני הדיון, כמו גם דו"חות הביקורת 

 עצמם.

ישיבת וועדת הביקורת שהוקדשה  יו"ר ועדת הביקורת במועצה רוית פידל דגן, הציגה את סיכום

אתגרי הוועדים המקומיים, "תו תקן" לפעילות ועדות המליאה והצורך נושאים ועסקה ב ענייןל

בהשתלמויות מקצועיות לחברי המליאה ולאנשי הוועדים המקומיים על הנדרש והמתחייב 

 בתחומי עיסוקם.

, בצד שביעות רצונו התקיים דיון וראש המועצה סיכם על אופן המשך הטיפול בממצאי הביקורת

 מהתמונה הכוללת.    

 

 -2020לשנת  4הצגת דו"ח רבעון  .10

והסבירה  2020תיארה את התקציב המעודכן בדוח הרבעוני לשנת גזברית המועצה ליאת מלכה 

שהדו"ח הרבעוני  ,לצייןכי הוא התקציב הסופי שאושר במליאת המועצה ועל ידי משרד הפנים. 

אשר ביקשה הרשות לצורך הגישור על הפער ₪ מיליון  ים וחציאיזון על סך שנינתן ביטוי להלוואת 

הדו"ח הסתיים באיזון  בעקבות משבר הקורונה. 2020שנוצר בין התקבולים לתשלומים בשנת 

. אחוז הגבייה 2020ויתכנו שינויים קטנים לאחר השלמת הרישומים והתאמות הסופיות לשנת 

הרשות לעדכן את ההנחות המאושרות עבור בכוונת אחר והמוצג בדו"ח עדיין אינו סופי, מ

כהכנסה  2021העסקים אשר מקבלים שיפוי ממשרד הכלכלה. שיפויים אלו תוקצבו בשנת 

מאחר ואין לרשות שליטה על סכום ומועד קבלת זאת, מותנה אשר תוכר בעת הקבלה בפועל. 

  שיפויים אלו. 

 במועד.ישו אישור תקציבי חמשת הוועדים המקומיים שלא הג .11

תקציבם של חמשת הוועדים שמובאים לאישור היום אישרה את המועצה הסבירה כי מנכ"לית  

 העת. הכי תקציבם לא היה מוכן באות 12י חלק 1תקציב של כהמליאה בדצמבר 

למועצה ועבר את בקרתו של מנהל מחלקת   לאשר את התקציב המוכן שהוגש נדרשיםאנו 

 הנהלת חשבונות רו"ח מוחמד זביידי. 

 שהוגשו  בעד מאשרת המליאה את התקציבים 14

 

 מצ"ב טבלה -תבר"ים .1

 

 -אינפורמציה .2

בהרמת כוסית לכבוד חג הפסח, בירך את הנוכחים בחג ראש המועצה פתח את המליאה  .א

 כשי צנוע מהמועצה. שכתב אסף אגין בן דגניה ב' "במערכהעמק "הספר את וחילק  שמח

אסף חנות מרכזיות בחייו של המחבר תוסקר נולד הספר סיפר למליאה כיצד ועדכן עוזי קרן  .ב

 .אגין



 

 

מספר שיא של מבקרים במרחב המועצה והכנרת, בחול המועד פסח ובחופשת הקיץ צפוי  .ג

 .כאשר המועצה נערכת לספק את המענה הראוי ולהמשיך לספק שירותים לתושבים

חוף צמח יפתח  -ים חדשיםחופ 3ופותח גם הוא לשיא המבקרים כנרת נערך איגוד ערים  .ד

חוף שייפתח לראשונה כחוף סוסיתא  ;לקהל הרחב, הגדרות בין הטיילת לחוף יוסרו הערב

שיא האגוד יפתח השנה מספר . ובשבועות הבאים גם חוף דוגה שעבר שיפוץ מסיבי מוכרז

 .חופים 17של 

באזור ם נופשים, רבים מהם בני נוער. ג ם רבים שליקלוט אלפיהירדן גם מורד אנו צופים ש .ה

זה נערכת המועצה בהיערכות מיוחדת תוך הצבת מבני שירותים ניידים וביצוע ניקיונות 

 .תכופים

למועצה לבצע לראשונה אכיפה של לאחרונה והדבר יאפשר צו הקנסות נכנס לתוקף  .ו

 .שאים כמו איסור לינה, הבערת אש ועודנו

ים גדולים מאד. על כולנו תפוסה ועם ביקוש 100% אתרי האירוח מדווחים על  -תיירות .ז

חול המועד ארוכה ולהיעזר בהרבה סבלנות לנוכח הפקקים הצפויים בנשימה לקחת 

 ברכה לאזור. הגעתם היאומזכירים לעצמנו ש

אנו מתמודדים עם תופעה של בתים פרטיים בעיקר בכנרת  -וילות אירוח לא חוקיות .ח

אירוח ומייצרות קושי גדול, רעש ולכלוך,  תה ובפוריה עילית, אשר הוסבו לווילוהמושב

בכוונת המועצה לטפל באיכות חייהם של התושבים המתגוררים בסמוך. קשה ופגיעה 

 עם כל גורמי האכיפה.בנושא ביד קשה ביחד 

 יעבדו.  םהמועצה יוצאת לחופשה מרוכזת בחול המועד פסח, כל הגורמים הרלוונטיי .ט

 יום שבתון, יום בחירות. 23.3.21ביום  שלישי  .י

ופעים שונים ללא מכירת מזון שלל מבית גבריאל חזר לפעילות לאחר שנה לא פשוטה, עם  .יא

 ולפי הנחיות משרד הבריאות.

 חג פסח שמח לכולם! .יב

 

 ננעלה!הישיבה 
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