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 3.4.15 'פרוטוקול מליאת המועצה מס

 16.4.15-שהתקיימה בבית המועצה ביום חמישי כ"ז בניסן תשע"ה 

 נוכחים

אלמגור,  מוטי  –אלומות, זהבה פרל  –בן אפרים ראש המועצה, אהוד  –יוסי ורדי 

אשדות מאוחד, אורן  –אשדות איחוד, אלי ארזי  –אפיקים, אלמוג אביעוז  –קומרוב 

חוקוק,  ראובן  –האון, אברהם קופר  –דגניה א', חוה ישי  –גנוסר,  עודד גנני  –שפיצר 

פוריה  –עובד, יוסי עמר פוריה נוה  –עין גב, שמעון סימוני  –מעגן, עוזי קרן  –סמית 

 שער הגולן . -פוריה עילית, יהודה כהן  –כפר עבודה,   דני סחייק 

 חסרים :

כנרת  –דגניה ב', גדי מאירי  –בית זרע, רם חכמון  –אפיקים, שרה יסעור  –יוסי ויסלר 

פוריה נוה עובד,  –כנרת קיבוץ, שמעון שושן  –מסדה, גור מלמד  –מושבה, ניר מנצר 

 תל קציר . –רביד, עדיאל חלמיש  –שנה מירב כב

 מוזמנים :

 דודו פרץ, בועז יוסף,  אהוד נוסן, עפרה פיקוב, איריס שובל, מאורי ישראלי.

 סדר היום :

 .31.3.15אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 המשך דיון מהישיבה הקודמת  .  –חוק עזר לסלילת רחובות  .2

 אינפורמציה .3

 נדון, סוכם והוחלט:



 

 

 

ראש המועצה יוסי ורדי בפתיחת הישיבה מבקש להוסיף סעיף נוסף לסדר היום שענינו 

 הוספת חבר נוסף לעמותת קרן עמק הירדן ולאישור נוסף של תקנון העמותה .

וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הוספת סעיף זה לסדר היום של  13ברוב של 

 המליאה .

 :31.3.15אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מהישיבה הקודמת. 13ברוב של 

 המשך מישיבה קודמת –חוק עזר לסלילת רחובות  .2

ראש המועצה יוסי ורדי הציג את המשך התהליך שהתבצע להכנת החוק עזר לסלילת 

רחובות ואת התיקונים שבוצעו בחוק . ראש המועצה העביר את רשות הדיבור לחברי 

שחר וחזי ציציק  –המליאה לשאלות / הבהרות בנושא החוק לנציגי חברת אורבניקס 

המהנדס מטעם החברה שהשיבו על כל השאלות של חברי המליאה והציגו באופן מפורט 

את התחשיבים לתעריף החדש . חבר המועצה דני סחייק מציע שהנושא של חוק סלילת 

ן מעמיק נוסף. ראש המועצה יוסי ורדי כבישים לא יעלה לאישור בדיון זה ומבקש דיו

 מביא את ההצעה של דני סחייק להצבעה .

 מתנגדים,המליאה דוחה את ההצעה של דני סחייק . 8 -בעד ו 3

 ראש המועצה יוסי ורדי מבקש להעלות להצבעה את הצעתו של חבר המליאה עוזי קרן.

 להלן ההצעה :

כל התעריפים המוצעים לסלילת כבישים, סלילת מדרכות וסלילת רחוב משולב שיוחלט 

עליהם במליאת המועצה יהיו התעריפים המירביים )מכסימליים( לגביה. במידה ובמקום 

כל שהוא או במועד כל שהוא יווצרו תנאים ומצב שבו סלילת הכביש או המדרכה בוצעו 

ר לביצוע תשתיות ציבוריות באותו ישוב בעלויות מופחתות, יעמוד הסכום הנות

 שמתושביו נגבו ההטלים מכח החוק עזר זה.



 

 

 

 בעד וללא מתנגדים מתקבלת ההצעה של חבר המליאה עוזי קרן .  13

 ראש המועצה יוסי ורדי הציג את עיקרי השינויים לחוק העזר כדלקמן :

אחיד לכל  ביטול ההבחנה בין "ישוב הררי" לבין "ישוב מישורי" וקביעת תעריף .א

ישובי המועצה . הואיל וכך יותאמו הסעיפים הרלוונטים בנוסח חוק העזר המקורי 

 לפי המפורט בנוסח המתוקן שהובא בפני חברי המליאה .

מצ"ב  –קביעת התעריפים העדכניים של ההיטל כפי המפורט בתוספת הראשונה  .ב

 התעריפים החדשים.

לאחר שהובאו בפניה השינויים בין נוסח חוק העזר לעמק הירדן )סלילת רחובות( 

לבין הנוסח המוצע לתיקון לחוק )חוק עזר לעמק הירדן סלילת רחובות  2009 –התש"ע 

ק עזר לעמק מחליטה המליאה לאשר את הנוסח הסופי של חו 2015תיקון(התשע"ה . 

לרבות התוספת הראשונה )התעריפים   2015 –הירדן )לסלילת רחובות( התשע"ה 

 החדשים(.

מתנגדים וללא נמנעים מאשרת המליאה את חוק עזר לסלילת  4 -בעד ו 11ברוב של 

 . 2015רחובות התשע"ה 

 צירוף חבר נוסף ואישור התקנון : –קרן עמק הירדן  .3

יועמ"ש של המועצה, המשמש גם כיועמ"ש העמותה ראש המועצה יוסי ורדי  מבקש מה

להציג את הנושא. היועמ"ש עו"ד יעקב קורין : התקנון המתוקן של קרן עמק הירדן אושר 

 ע"י המליאה וע"י משרד הפנים והובא לאישור רשם העמותות .

היום נתקבלה דרישה מרשם העמותות להוסיף חבר נוסף לעמותה ולא להסתפק 

 ה .במועצה כחברה יחיד



 

 

 

רשם העמותות אישר שניתן לצרף כחבר נוסף את ראש המועצה מכח תפקידו, כמו כן 

הועלתה דרישה מטעם רשם העמותות לאשר את התקנון בשנית . עו"ד קורין ממליץ 

 לאשר את המבוקש .

וללא מתנגדים מאשרת המליאה את צירוף ראש המועצה כחבר בעמותה  15ברוב של 

 ומאשרת את התקנון .

 

 מועצה נועל את הישיבה .ראש ה

 

 בברכה

 

 

  

 ראש המועצה –יוסי ורדי  רשם הפרוטוקול –דודו פרץ 
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