
 

 

 ז' סיון תשע"ו

 2016יוני  13

246781  - 2016 

 4.6.16פרוטוקול מליאת המועצה מספר 

 7.6.16 –שהתקיימה ביום שלישי א' בסיוון תשע"ו 

 נוכחים :

אלמגור, אלון  –אלומות, זהבה פרל  – אפריםראש המועצה, אהוד בן  –עידן גרינבאום 

אשדות יעקב  –אשדות יעקב מאוחד, אלמוג אביעוז  –אפיקים, אלי ארזי  –מרמיסקי 

 –גנוסר, חוה ישי  –דגניה ב', אורן שפיצר  –בית זרע,  רם חכמון  –איחוד, שרה יסעור 

פוריה נוה  –כנרת מושבה, שמעון שושן  –חוקוק, אוריה מאירי  –האון,  אברהם קופר 

פוריה נוה עובד, דני  –עין גב, שמעון סימוני  –רן פוריה עילית, עוזי ק –עובד, דני סחייק 

 שער הגולן. –רביד, יעקב קרני  –דותן 

 חסרים :

 –כנרת קיבוץ, ניר מנצר  –דגניה א',  גור מלמד  –אפיקים, עודד גנני  –מוטי קומרוב 

 תל קציר . –פוריה כפר עבודה, עדיאל חלמיש  -מעגן, יוסי עמר  –מסדה, ראובו סמית 

 :משתתפים 

 דודו פרץ , מיה ונטורה, בועז יוסף, עו"ד גולן לוי, אהוד נוסן , איריס שובל, ערן שגיא .

 סדר היום :

 .17.5.16אישור פרוטוקול קודם מיום   .1

 מצ"ב חומר . –צו ארנונה  .2

 מצ"ב חומר – 2016דו"ח רבעון ראשון לשנת  .3



 

 

 

קרן עמק הירדן מתוקף תפקידו אישור בחירתו של עידן גרינבאום כחבר עמותת  .4

כראש מועצה ואת ביטול חברותו בעמותה  של יוסי ורדי אשר הוגדר כחבר 

 העמותה בעת שכהן כראש מועצה .

 אינפורמציה . .5

 :בפתח הישיבה מבקש עידן את אישור המליאה להכניס את הנושאים הבאים לסדר היום

דגניה א', האון, פוריה כפר אישור דוחות כספיים של הישובים הבאים : גנוסר,  .א

 עבודה, פוריה עלית .

 תבר"ים. .ב

 קיבוץ תל קציר . – 2016אישור תקציב  .ג

אישור פתיחת חשבון בנק, בבנק הדואר לצורך העברה בנקאית של תשלומים  .ד

 המתקבלים מדוחות חניה בעקבות גביה מנהלתית .

 .בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הכנסת הנושאים לסדר היום  14

 

 נדון, סוכם, והוחלט

 

 .17.5.16אישור פרוטוקול קודם מיום  .1

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול הקודם . 14

 צו ארנונה .2

 . 2016 -וציין את השינויים ביחס ל 2017בועז יוסף הציג את צו הארנונה לשנת 

בהתאם לתקנות ולנוסח משרד , "טייס אוטומטי" 1.77% -העלאת ארנונה ב .א

 הפנים .



 

 

 

בתעריף אדמות לחקלאות, וזאת  10%החלטה על הורדה בשיעור של  .ב

 בהתאם להמלצת הנהלת המועצה, ובכפוף לאישור משרד הפנים.

בסעיף החשמל ותקשורת קיימת הוספת תעריפים למערכות הסולריות וזאת  .ג

 בהתאם לתקנות .

האוצר ושר הפנים וזאת לאחר שיושלם בועז מציין שהאישור הסופי נעשה ע"י שר 

 הטיפול בנושא .

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישור צו הארנונה + ארנונה חקלאית. 17

 

 2016דו"ח רבעון ראשון לשנת  .3

 אש"ח ביתרת זכות . 418 -ב 2015בועז יוסף עידכן שסיימנו את שנת 

תמונת המצב התקציבית המחלקות במועצה לגבי דו"ח רבעון ראשון ציין שעפ"י 

מתנהלות בצורה טובה מאוד למרות שרבעון ראשון לא משקף את הדו"ח ביצוע של סוף 

 שנה .

מחלקות מחלקת הספורט ובתחנה ליעוץ דבר המצריך  2 -בועז מציין שזיהינו בעיה ב

 בחינה מעמיקה.

בעיות רישומיות ותקציבים ערן שגיא מנהלן אגף החינוך הציג התייחסויות ראשוניות בהן 

אש"ח  200 -שאמורים להגיע ממשרדי הממשלה לפרויקטים במועצה, בסכום של כ

הובטח כי לכשתושלם הבדיקה  יוצגו הממצאים לחברי ההנהלה . ובהתאם לתוצאות 

 מחצית א' .

רווחה נתנה סקירה מקיפה על הפעילות של התחנה  –איריס שובל מנהלת אגף קהילה 

 עילות המבורכת לקהילת עמק הירדן .ליעוץ ועל הפ



 

 

 

איריס ציינה את היקפי הפעילות והמעורבות של התחנה בחינוך הפורמלי והבלתי 

 פורמלי, בפרויקטים של מצילה,  במלחמה בסמים ובעוד נושאים חשובים .

לגבי הגרעון הכספי איריס הסבירה שהם מבצעים את כל הדרוש על מנת לעמוד באיזון 

שיש כספים שאמורים להגיע ממשרדי ממשלה ולא מגולמים בדו"ח תקציבי והדגישה 

כמו כן ציינה שעיקר הפער הוא בשכר הפסיכולוגים וגם שם הם מבצעים פעילות לצמצום 

שקלים דבר שיכניס  5 -הגרעון במקביל הוחלט על העלאת מחיר הטיפול האישי ב

התחנה הוא  אש"ח בשנה , משקל נוסף שמכביד על 60 -לתחנה תוספת של עוד כ

 התחזוקה היקרה של המבנים המצריכה הוצאות גדולות .

לסיום ממליצה איריס שובל שבמקביל לבחינה הכלכלית שהמועצה תקיים דיון במליאה 

 בנושא הערכי של תחנה והערך המוסף לתושבי העמק .

עידן ראש המועצה ציין שהפעילות של התחנה מבורכת ובכוונת המועצה לפתוח שלוחה 

עידן מבקש מהמליאה לאשר את דו"ח  ץ גנוסר שתתן מענה לישובי צפון העמק .בקיבו

 הרבעון הראשון .

 . 2016בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את דו"ח הרבעון הראשון של   17

אישור בחירתו של עידן גרינבאום כחבר עמותת קרן עמק הירדן מתוקף תפקידו  .4

של יוסי ורדי אשר הוגדר כחבר  כראש מועצה ואת ביטול חברותו בעמותה 

 העמותה בעת שכהן כראש מועצה .

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את בחירתו של עידן גרינבאום . 18ברוב של 

אישור דוחות כספיים של הישובים הבאים : גנוסר, דגניה א', האון, פוריה כפר  .5

 עבודה, פוריה עלית . 

 וחות ולא את בדיקתם מובהר כי המליאה מאשרת את קבלתם של הד

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדוחות הכספיים . 18



 

 

 

 עידן גרינבאום ראש המועצה מבקש לאשר את התברים הבאים : .6

 התאמת נגישות בי"ס אפיקי ירדן – 2213תב"ר מס' 

 ₪ . 40,000 :סכום 

 ₪  40,000 –: משרד החינוך מקורות מימון 

 . 2213מליאה את התב"ר מספר בעד  וללא מתנגדים מאשרת ה 18

 התאמת נגישות אקוסטית לכיתה בבית הספר כנרת -  2214תב"ר מס' 

 ₪ . 30,000:  סכום 

 ₪ . 30.000 –: משרד החינוך מקורות מימון 

 . 2214בעד  וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר מספר  18

 קיבוץ תל קציר  – 2016אישור תקציב  .7

 מאשרת המליאה את התקציב קיבוץ תל קציר . בעד  וללא מתנגדים 18

 אינפורמציה .8

 בעמק וברמה .א

עידן עידכן שבכוונתו לקיים דיון מקצועי באשר להמשך עתידו של העיתון במתכונתו 

באמצעות טכנולוגיות חדשות הנוכחית במקביל לבצע איבחון לגבי אפשרויות חליפיות 

כמו אפליקציה מועצה שלי, אתר מועצה מחודש, פיסבוק, הוצאת דף שבועי . טכנולוגיה 

 חדשנית שתיתר את העיתון .

עוד עדכן שעורכת העיתון מירה נדבך החליטה להתפטר מתפקידה וכי הגיליון האחרון 

 הוא הגיליון האחרון בעריכתה .

 ביקור שר הרווחה חיים כץ .ב

 ליוני יבקר שר הרווחה חיים כץ כאורח המועצה . 30ן עידכן שבתאריך עיד

 ועדת פרופ' ביין –החזרי ארנונה לישובים  .ג



 

 

 

 הועדה החלה לפעול בהתאם למנדט שניתן לה , הועדה פתוחה לקהל הרחב 

 חברי המליאה שמעוניינים להופיע בפני הועדה יפנו לתאום מול לשכת מנכ"ל .

 

 ראש המועצה נועל הישיבה !

 

 

 

 

 רשם הפרוטוקול –דודו פרץ 

 ראש המועצה –עידן גרינבאום 
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