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 1.2.15 'פרוטוקול מליאת המועצה מס

 3.2.15-שהתקיימה בבית המועצה ביום שלישי  יד' בשבט תשע"ה 

 נוכחים

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

 –אשדות איחוד, אלי ארזי  –אפיקים, אלמוג אביעוז  –אפיקים,   יוסי ויסלר  –קומרוב 

דגניה א', רם  –גנוסר, עודד גנני  –בית זרע,  אורן שפיצר  –אשדות מאוחד, שרה יסעור 

כנרת קיבוץ,  –חוקוק, גור מלמד  –האון, אברהם קופר  –דגניה ב',  חוה ישי  –חכמון 

 –פוריה נוה עובד, שמעון סימוני  –עין גב, שמעון שושן  –מעגן, עוזי קרן  –ראובן סמית 

 תל קציר . –פוריה נוה עובד,   עדיאל חלמיש 

 חסרים :

 –כפר עבודה,  דני סחייק  –מסדה, יוסי עמר  –כנרת מושבה, ניר מנצר  –גדי מאירי 

 שער הגולן . –דה כהן רביד, יהו –פוריה עלית, מירב כבשנה 

 מוזמנים :

 דודו פרץ, בועז יוסף,  אהוד נוסן, איריס שובל, מאורי ישראלי , עו"ד יעקב קורין .

 סדר היום :

 .30.12.14אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום .1

בחירת שמעון שושן פוריה )נוה עובד( לחבר ועד המנהל של עמותת קרן עמק .2

 הירדן . 

 ה לועדים המקומיים . .האצלת סמכויות המועצ.3

 הצגת האשכול ואישור תקנון האשכול  . –אשכול רשויות גליל מזרחי .4

 . 2014אישור סגירת תבר"ים לשנת .5



 

 

 

 אישור תבר"ים ..6

 אינפורמציה  ..7

 

 נדון , סוכם והוחלט :

אישור  -ראש המועצה יוסי ורדי בפתח דבריו ביקש להוסיף נושא נוסף לסדר היום  

 מנהלת שפ"ח . –אלון  עבודה נוספת לאליסה

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הכנסת הסעיף . 18ברוב של 

 :30.12.14אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום .1

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מישיבה קודמת . 17ברוב של  

 הצגת האשכול ואישור התקנון החדש –אשכול רשויות גליל מזרחי .2

ת אשכול גליל מזרחי נתנה סקירה מקיפה על פעילות האשכול  ועל נורית צור מנכ"לי

הנושאים שהוא מקדם בתחומי החינוך, החברה והעשייה המוניצפאלית לכלל 

רשויות . נורית הדגישה את היתרונות בקיום  15  -הישובים החברות  באשכול

נים האשכול ובדגש למועצה אזורית עמק הירדן באשכול. נורית הסבירה שמשרד הפ

גיבש נוהל הפעלה חדש לאשכול המחייב מספר שינויים בתקנון האשכול הקיים . 

נורית הציגה את השנויים המתבקשים ע"י משרד הפנים וכן מסרה כי כל רשויות 

האשכול כבר אישרו את השנויים בתקנון . ראש המועצה יוסי ורדי מבקש מהמליאה 

 לאשר את השנויים בתקנון .

 ם מאשרת המליאה את השנויים במסגרת התקנון החדש  .בעד וללא מתנגדי 16

ראש המועצה יוסי ורדי הסביר שבמועצה נדרשת כל שנה מחדש האצלת סמכויות .3

)ה(  63לאשר את רשימת הנושאים של האצלת הסמכויות מכח סמכותה לפי סעיף 



 

 

 

 צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( כל ישוב ביחס לתחום שיפוטו ע"ס הפירוטל

 הבא :

 תאורת בטחון ותחזוקת מרכיבי בטחון בטיחות וכבוי אש, )שלא מכוח דיני  .1
 רישוי העסקים או התכנון והבניה( בתחום היישוב.

 שמירה. .2
 תחזוקת דרכים, כבישים, ומדרכות, שטחי גינון ציבוריים ושצ"פים. .3
 ניקיון שטח היישוב ודרכי הגישה אליו הכלולים בתחום הנהלתו של הועד. .4
 רחובות בתחום היישוב.תאורת  .5
 פעילויות לילדים ונוער בתחום היישוב, ובכלל זה פעילויות העשרה. .6
 תחזוקה של שטחי ספורט ומגרשי משחקים, ושמירתם לפי התקן הישראלי  .7

 המחייב. 

 תחזוקה של מבני ציבור. .8
 מובהר כי פעילות האכיפה תבוצע ע"י  -טיפול במפגעים לרבות גרוטאות. .9

 המועצה לפי דין . 

 הנהלה וכלליות..10
 א'   10 63כל סמכויותיה של המועצה בקשר למים ואספקתם, כמפורט בס"ק .11

 לצו המועצות   האזוריות.

 כל סמכויות המועצה בנושא הביוב הציבורי בתחום הישוב..12

יוסי ורדי ציין שהייתה אליו פניה ע"י יו"ר ועד פוריה עילית חיים חליוה, בבקשה לאשר 

ם בנושא התשתיות הציבוריות במסגרת האצלת הסמכויות. ראש לועד סמכות ואחריות ג

המועצה הסביר שמניסיון של המועצה בשנים האחרונות האצלת סמכויות בנושא זה 

נכשל  ועל כן נקבעה מדיניות על פיה המועצה היא האחראית לגביית היטלי הפיתוח 

 מהמשתכנים, לתכנון וביצוע התשתיות הציבוריות בישובים. 

חברי מליאה בהצעה להחליט על האצלת סמכויות מלאה בכל  3כי בנוסף פנו  עוד מסר

הנושאים לכל הישובים. חיים חליוה סקר בהרחבה את המצב הקיים שלטענתו לא טוב. 



 

 

 

לכן מציע שהמועצה תיתן את מלוא הסמכויות לישובים, ישוב שלא יעמוד בתנאים 

 תילקח ממנו הסמכות בנושא .

יע לאשר בדיון זה את ההצעה כפי שהיא הוגשה, ולקיים חבר מליאה עוזי קרן מצ

 בהמשך דיון נפרד במליאה בהסתייגויות וההצעות שעלו בנושא .

ראש המועצה מבקש מהמליאה לאשר את מסמך האצלת הסמכויות לישובים לשנת 

 וכן לקיים ישיבה נפרדת שתוקדש לנושא האצלת סמכויות של המליאה לישובים. 2015

 דים מקבלת המליאה את הצעת ראש המועצה.מתנג 2בעד  15

 בחירת שמעון שושן לחבר ועד המנהל של עמותת קרן עמק הירדן.4

בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את בחירתו של שמעון שושן  כחבר  17

 בועד המנהל של העמותה.

 2014סגירת תב"רים לשנת .5

שפעילותם  2014נת גזבר המועצה בועז יוסף עדכן בפירוט רב את סגירת התב"רים לש

 . 31.12.2014הסתיימה בתאריך 

ראש המועצה יוסי ורדי הסביר שקיים מעקב בסטטוס תב"רים במשך השנה 

 בהשתתפות המנכ"ל, הגזבר , המהנדס ומנהלהאגף לפיתוח כלכלי.

 התקיים דיון בשאלות שהעלו חברי המליאה וסוכם לפעול עפ"י הערות שנשמעו.

 31/12/2014יימה לאישור המליאה לסגירה ליום רשימת תב"רים שפעילותם הסת

 



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

סה"כ  תקציב שם תב"ר 

 תקבולים 

סה"כ 

 תשלומים 

עודף/ 

 גרעון

 פעילות לביצוע לסגירת התב"ר

הלוואות ביוב  1623

שה"נ מט"ש 

 ביתניה

 סגירת תב"ר 0 215 215 250

הלוואת ביוב  1624

 מט"ש ליבנים 

 "רסגירת תב 0 2,866 2,866 2,300

סובת אוטובוסים  1671

 לבי"ס 

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  32 515 483 500

 התב"ר

סובת אוטובוסים  1803

 בי"ס מול גלעד

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  20 1,076 1,056 1,100

 התב"ר

תכנון מדרכות  1811

 בפוריה 

 סגירת תב"ר 0 60 60 60

בניית גן ילדים  1820

 הגינוסר

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  20 816 796 823

 התב"ר

סימון כבישים  1846

 והתקני בטיחות 

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 24- 104 128 104

תחנות בישובים  1853

להסעת 

 תלמידים

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 9- 192 201 200

רכישה והתקנת  1854

מזגנים בבתי 

 הספר

 סגירת תב"ר 0 400 400 400

תכנון בי"ס נופי  1872

 ארבל 

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  64 261 197 197

 התב"ר

תכנון בי"ס מול  1877

 גלעד 

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  32 167 135 89

 התב"ר



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

סה"כ  תקציב שם תב"ר 

 תקבולים 

סה"כ 

 תשלומים 

עודף/ 

 גרעון

 פעילות לביצוע לסגירת התב"ר

תיכנון בי"ס  1878

 ביה"ח 

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  20 82 62 45

 התב"ר

ובניית שיפוץ  1888

כיתות לימוד 

 ביתנו

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  30 530 500 530

 התב"ר

בניית בית כנסת  1890

 בפוריה עלית 

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  11 1,161 1,150 1,150

 התב"ר

תכנון וביצוע  1901

מנגש בבית יגאל 

 אלון

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  111 279 168 2,555

 התב"ר

תוספת כיתות  1917

 בבי"ס מול גלעד 

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  217 2,525 2,308 1,687

 התב"ר

תוספת כיתות  1918

 בבי"ס בהח"נ 

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  21 1,213 1,192 849

 התב"ר

מאסף דרומי  1920

 למט"ש ליבנים 

 סגירת תב"ר 0 1,056 1,056 1,300

ית תוכנית ישוב 1923

 קיבוץ מסדה 

 סגירת תב"ר 0 150 150 150

נגישות לבי"ס  1925

 בית ירח 

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  4 585 581 581

 התב"ר

שיפוץ בריכת  1955

 שחייה באפיקים 

זיכוי קיבוץ אפיקים בעודף וסגירת  10- 786 796 800

 התב"ר

כביש גישה  1960

 לפוריה עלית 

י קרן פיתוח פוריה בעודף וסגירת זיכו 3- 655 658 674

 התב"ר



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

סה"כ  תקציב שם תב"ר 

 תקבולים 

סה"כ 

 תשלומים 

עודף/ 

 גרעון

 פעילות לביצוע לסגירת התב"ר

שצ"פ במושב  1973

 אלמגור 

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 8- 296 304 300

שצ"פ בקיבוץ  1974

 חוקוק 

 סגירת תב"ר 0 300 300 300

שיפוצים  1980

בטיחותיים 

במדרכות 

 אלמגור

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  1 145 144 150

 התב"ר

עבודות פיתוח  1989

 בכנרת המושבה 

זיכוי קרן פיתוח כנרת המושבה בעודף  18- 532 550 550

 וסגירת התב"ר

שיקום כבישים  1990

ומדרכות בנווה 

 עובד

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 5- 993 998 1,000

בניית גן ילדים  1991

 באלמגור 

ת חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגיר 57 1,066 1,009 885

 התב"ר

עיקור וסירוס  1996

 חתולי רחוב 

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 8- 42 50 50

התאמת מועדון  1999

לגן זמני נוה 

 עובד

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 2- 28 30 40

שיפוץ מועדון  2001

 בבית זרע 

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 4- 146 150 150

יפוץ מועדון ש 2004

 קיבוץ שער הגולן 

 סגירת תב"ר 0 150 150 150



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

סה"כ  תקציב שם תב"ר 

 תקבולים 

סה"כ 

 תשלומים 

עודף/ 

 גרעון

 פעילות לביצוע לסגירת התב"ר

דרכים חקלאיות  2007

 ביטחוניות 

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 3- 97 100 100

הצטיידות גני  2012

ילדים טרום 

 חובה 

 סגירת תב"ר 0 168 168 168

שיפוץ מזכירות  2018

 כפר עבודה 

 סגירת תב"ר 0 50 50 50

רוג אולם שד 2022

מופעים "לזכרם" 

 באפיקים

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 1- 119 120 120

הקמת משרדי  2030

 מ.מ.ת.ק

 סגירת תב"ר 0 375 375 375

איטום גג אולם  2031

 תרבות בעין גב

 סגירת תב"ר 0 100 100 100

בנית גן ילדים  2033

 בפוריה עלית 

בגרעון וסגירת חיוב קרן פיתוח  71 1,046 975 757

 התב"ר

בנית גן ילדים  2034

 בכפר עבודה 

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  91 1,100 1,009 783

 התב"ר

סובה והסדרי  2035

תנועה קיבוץ 

 כנרת 

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  3 1,388 1,385 1,385

 התב"ר

ציוד  2038

הצלה,חסקות 

 וגלגלי הצלה 

 סגירת תב"ר 0 20 20 20



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

סה"כ  תקציב שם תב"ר 

 תקבולים 

סה"כ 

 תשלומים 

עודף/ 

 גרעון

 פעילות לביצוע לסגירת התב"ר

מצוף לחופי  2039

 הכנרת 

 סגירת תב"ר 0 15 15 15

מע' כריזה לחופי  2040

 הכנרת 

 סגירת תב"ר 0 11 11 14

סככות צל לחופי  2041

 הכנרת 

 סגירת תב"ר 0 6 6 7

ציוד עזרה  2042

ראשונה לחופי 

 הכנרת 

 סגירת תב"ר 0 30 30 30

שילוט חופי  2043

 הכנרת 

 סגירת תב"ר 0 45 45 45

ת עמודי החלפ 2052

תאורה בקיבוץ 

 כנרת 

 סגירת תב"ר 0 50 50 50

שיקום תאורת  2053

בטחון אשדות 

 איחוד 

 סגירת תב"ר 0 64 64 65

שיפוץ מחסן  2054

נשק אשדות 

 איחוד 

 סגירת תב"ר 0 13 13 13

שיקום גדר  2056

 בטחון בדגניה ב' 

 סגירת תב"ר 0 30 30 30

שיקום גדר  2057

 בטחון בעין גב 

 סגירת תב"ר 0 150 150 150



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

סה"כ  תקציב שם תב"ר 

 תקבולים 

סה"כ 

 תשלומים 

עודף/ 

 גרעון

 פעילות לביצוע לסגירת התב"ר

ריבוד כביש  2060

בטחון בקיבוץ 

 עין גב

 סגירת תב"ר 0 100 100 100

התאמת מבנים  2065

לשתי כיתות 

 בי"ס כנרת

חיוב קרן פיתוח בגרעון וסגירת  11 81 70 80

 התב"ר

החלפת אוטובוס  2067

 צהוב 

 סגירת תב"ר 0 208 208 208

הנגשת כיתה  2074

אקוסטית גן ארז 

 א בדגניה

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 1- 28 29 30

פיתוח תשתיות  2075

 מתנ"ס יד לבנים 

 סגירת תב"ר 0 700 700 700

חפירות הצלה  2077

 באתר בית ירח 

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 16- 284 300 300

עיקור וסירוס  2078

 חתולי רחוב 

 סגירת תב"ר 0 50 50 50

אה לכיסוי הלוו 2079

 גרעונות 

 סגירת תב"ר 0 7,000 7,000 7,000

דרך גישה לגן  2080

 ילדים באלמגור 

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 6- 54 60 60

שער חשמלי  2081

 למושבת כנרת 

 סגירת תב"ר 0 50 50 50

כבישים ומדרכות  2084

 פנימיות בית זרע

 וסגירת התב"רזיכוי קרן פיתוח בעודף  2- 515 517 520



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

סה"כ  תקציב שם תב"ר 

 תקבולים 

סה"כ 

 תשלומים 

עודף/ 

 גרעון

 פעילות לביצוע לסגירת התב"ר

רכישת רכבי  2086

 בטחון 

 סגירת תב"ר 0 270 270 420

 סגירת תב"ר 0 15 15 15 רענון תיקי רופא  2087

 סגירת תב"ר 0 30 30 30 שילוט חופים  2088

מערכת כריזה  2089

 לחוף עין גב 

 סגירת תב"ר 0 5 5 5

ציוד הצלה  2090

 לחופים 

 סגירת תב"ר 0 25 25 25

זרה ציוד ע 2092

 ראשונה לחופים 

 סגירת תב"ר 0 20 20 20

שילוט חופים  2093

 אסורים לרחצה 

 סגירת תב"ר 0 32 32 32

שיקום ותיקון  2094

מפגעים בטיילת 

 ראש

 סגירת תב"ר 0 70 70 70

שיפוץ והצטיידות  2105

 בתחנה לייעוץ 

 סגירת תב"ר 0 50 50 50

שיפוץ והצטיידות  2106

 שרות פסיכולוגי

 סגירת תב"ר 0 60 60 60

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 6- 94 100 100 עיקור חתולים  2119

מיחזור מלוות  2128

 ביוב 

 סגירת תב"ר 0 7,200 7,200 7,200

רכישת טרקטור  2134

משומש למרכז 

 הימי 

 זיכוי קרן פיתוח בעודף וסגירת התב"ר 40- 45 85 85



 

 

 

מספר 

 תב"ר 

סה"כ  תקציב שם תב"ר 

 תקבולים 

סה"כ 

 תשלומים 

עודף/ 

 גרעון

 פעילות לביצוע לסגירת התב"ר

  סה"כ 

34,021  

   

33,220  

   

33,916  

650  

 

   2014יאה את סגירת התב"רים לשנת וללא מתנגדים מאשרת המל 18ברוב של 

 אישור תברים.6

 ב"ר.תהגדלת  -העתקת חשמל ברחוב הראשונים  בכנרת המושבה : 1707תב"ר מס 

 ₪.  800,000 סכום הגדלה:

 ₪.  320,000 -קרן היטלי השבחה כנרת המושבה   מקורות מימון:

 ₪ 480,000 -חמ"ת  

 בעד וללא מתנגדים . 19

  תחנות הסעה לתלמידים בישובי המועצה :2145תב"ר מס' 

 ₪.  200,000 סכום:

 ₪. 170,000 -משרד התחבורה  מקורות מימון: 

 ₪. 30,000 -קרן פיתוח מועצה  

 בעד וללא מתנגדים . 19

 רט הקמת מגרשי ספורט )כדור עף חופים ומגרש פטנק( ומתקני ספו:2146תב"ר מס' 

 ₪.  280,000 סכום:

 ₪. 200,000 -טוטו המועצה להסדר הימורים  מקורות מימון: 

 ₪. 80,000 -קרן פיתוח מועצה 

 בעד וללא מתנגדים . 18

  גינות קהילתיות :2147תב"ר מס' 



 

 

 

 ₪.  132,000 סכום:

 ₪. 75,000 - מקורות מימון: המשרד להגנת הסביבה 

 ₪. 57,000 -קרן פיתוח מועצה 

 וללא מתנגדים .בעד  19

 קו ביוב מעקף מפרץ אמנון :2148תב"ר מס' 

 ₪.  115,000 סכום:

 ₪. 115,000 -קרן היטל ביוב מועצה : מקורות מימון

 בעד וללא מתנגדים . 19

 רמפת מכולות אשפה ומשטח גזם מועצתי:2149תב"ר מס' 

 ₪.  550,000 סכום:

 ₪. 550,000 -מקורות מימון: קרן פיתוח  מועצה 

 עד וללא מתנגדים .ב 19

 בקשה לאישור עבודה נוספת –מנהלת שפ"ח  –אליסה אלון  .7

מנכ"ל המועצה דודו פרץ הציג את פנית משרד החינוך באמצעות הגב' חיה רביב 

פסיכולוגית מחוזית לסייע לעיר בית שאן לשקם בדחיפות את השירות הפסיכולוגי לזמן 

ה בבית שאן תקבל ישירות משם כאשר את השכר בעבודת 31.7.15מוגבל עד לתאריך 

. 

 אה את הבקשה לאישור עבודה נוספת וללא מתנגדים מאשרת המלי 18ברוב של 

 אינפורמציה : .8

 בניית גשר חדש –גשר בנהריים  .א



 

 

 

ראש המועצה יוסי ורדי עידכן שהתיכנון של בניית הגשר בנהרים יסתיים בימים הקרובים 

מלש"ח, מועד סיום משוער סוף שנת  5יפורסם מכרז ע"י משרד הבטחון .עלות הביצוע 

 . העבודה במימון ואחריות משרד הבטחון . 2015

 2013דוחות כספיים לשנת  – 2015אישורי תקציב  .ב

 ראש המועצה מעדכן  כי התקבלו התקציבים החסרים הבאים:

 2015אישור תקציב  (1

 ₪ . 73,000 –חוקוק 

 ₪ . 1,261.868 –תל קציר 

 כולל פרוטוקול כמתחייב בחוק . 2015גישו תקציב אלו שני הישובים האחרונים שה

  2013דוחות כספיים לשנת  (2

 פוריה כפר עבודה. (א

 תל קציר . (ב

 השלים פרוטוקול כנדרש . –דגניה ב'  (ג

 השלים פרוטוקול כנדרש . –כנרת קיבוץ  (ד

 הושלם פרוטוקול כנדרש . –בית זרע  (ה

 יושלם. –חסר פרוטוקול  –אשדות איחוד  (ו

 יושלם . –חסר פרוטוקול  –חוקוק  (ז

 מנכ"ל המועצה מטפל מול ועד הישוב . –לא הגישו  –גנוסר  (ח

 מנכ"ל המועצה מטפל מול ועד הישוב . –לא הגישו  –מעגן  (ט

ראש המועצה הבהיר שישוב שלא הגיש את הדוחות במועד כנדרש, תפעל המועצה 

 הפסקת העברת הקצבת ועדים  . -עפ"י החלטות שהתקבלו בעבר 

 ת ראש המועצה.המליאה מאשרת את הודע



 

 

 

 ראש המועצה נועל את הישיבה .

 בברכה

 

 

 ראש המועצה –יוסי ורדי  רשם הפרוטוקול  –דודו פרץ 
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