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 5.7.16פרוטוקול מליאת המועצה מספר 

 19.7.16 –שהתקיימה ביום שלישי יג' בתמוז תשע"ו 

 נוכחים :

אלמגור, מוטי  –ות, זהבה פרל אלומ –ראש המועצה, אהוד בן אפרים  –עידן גרינבאום 

אשדות יעקב מאוחד, אלמוג  –אפיקים, אלי ארזי  –אפיקים, אלון מרמיסקי  –קומרוב 

גנוסר,  עודד גנני  –בית זרע,  אורן שפיצר  –אשדות יעקב איחוד, שרה יסעור  –אביעוז 

עין גב  –ן מעגן, עוזי קר –מסדה, ראובן סמית  –האון,  ניר מנצר  –דגניה א' , חוה ישי  –

פוריה נוה  –פוריה עילית, שמעון סימוני  –פוריה נוה עובד, דני סחייק  –, שמעון שושן 

 שער הגולן. –עובד, יעקב קרני 

 חסרים :

 –כנרת מושבה, גור מלמד  –חוקוק, אוריה מאירי  –דגניה ב', אברהם קופר  –רם חכמון 

 רביד, עדיאל חלמיש תל קציר . –פוריה כפר עבודה, דני דותן  –קיבוץ, יוסי עמר כנרת 

 משתתפים :

 דודו פרץ , בועז יוסף, עו"ד גולן לוי, אהוד נוסן.

 סדר היום :

 . 7.6.16אישור פרוטוקול קודם מיום   .א

 עו"ד גולן לוי יציג הנושא . –היטלי השבחה בקיבוצים  .ב

של הישובים : אשדות יעקב איחוד, דגניה  2015אישור דוחות כספיים  לשנת  .ג

 ב' .



 

 

 

 . 2016עדכון תקציב המועצה לשנת  .ד

 תב"רים . .ה

 אינפורמציה  . .ו

 נדון, סוכם, והוחלט

 .7.6.16אישור פרוטוקול קודם מיום  .1

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול הקודם . 16

 היטלי השבחה בקיבוצים .2

ראש המועצה מודיע שבתום ישיבת המליאה, תתכנס אסיפת הועדה לתכנון ובניה  ותדון 

 בנושא באופן נפרד.

 של הישובים : אשדות יעקב איחוד, דגניה ב' 2015אישור דוחות כספיים  לשנת  .3

בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישור העברת הדוחות והפרוטוקולים של  15

 ד, ודגניה ב' למנכ"ל המועצה .קיבוץ  אשדות יעקב איחו

  2016עידכון תקציב לשנת  .4

 . 2016וזאת לאור השינויים הצפויים לשנת  2016בועז יוסף הציג את עידכון תקציב 

עפ"י הפירוט המצ"ב הן ₪  844,071מובא לאישור המליאה תוספת תקציב בסך 

ידועים לנו בעת  בהכנסות והן בהוצאות בהתבסס על הנתונים הידועים לנו היום ולא היו

 בניית התקציב ואישורו במליאה .

, תוספת של   2016בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את עידכון תקציב  17

 אלש"ח . 152,834תהיה  2016כך שמסגרת התקציב המעודכנת לשנת ₪  844,071

 :  2016להלן פרוט השינויים בתקציב 

 

 19.7.2016 – 2016עדכון תקציב 



 

 

 

 סעיפי הכנסה ופירוט:

  ביתקציסעיף  רתאו   קודםסכום   מעודכןסכום  שינוי  פרוט 

 1191000.910   איזוןמענק  4500000  4916000  416000   לאישור בהתאם

 משרד הפנים

 1111300.100  ארנונה  48142000  48355071  213071    לקצב בהתאם

 הגביה הנוכחי

 1213100.690   הכנסות

פיקוח 

 וטרינר

 0  120000  120000   שלטון מקומי ממרכז

 בהתאם להסכם

 1594000.590   הכנסות

בגין שנים 

 קודמות

 460000  555000  95000  - 

 כ"סה  ם שינויי

 בהכנסות

 53102000  53946071  844071  - 

 

 סעיפי הוצאה ופירוט:

  ביתקציסעיף  רתאו   קודםסכום   מעודכןסכום  שינוי  פרוט 

 1613000.751  ביין  ועדה

לתקצוב 

 ועדים

 -  200000  200000   וועדת פרופ' מימון

 ביין

 1611100.110   עוזרת שכר

ראש 

 המועצה

 -  140000  140000   לאישור בהתאם

 המליאה

 1713100.110   פיקוח

 –וטרינרי 

 ע"שכ

 -  100000  100000   בשרבדיות 



 

 

 

  ביתקציסעיף  רתאו   קודםסכום   מעודכןסכום  שינוי  פרוט 

 1713100.780   שונות– 

פיקוח 

 וטרינרי

 -  20000  20000  - 

 1712300.750   שטיפת

 פחי אשפה

 30000  60000  30000   נוספות של פעמיים

 שטיפת פחים

 1712300.780   שונות– 

טיאוט 

 רחובות

 -  40000  40000   עבור רחובותטיאוט 

 1796000.810   השתתפות

לרשות 

 ניקוז

 820000  892192  72192   עבור רשות תוספת

 ניקוז ירדן דרומי

 1822034.780   הפקת

 אירועים

 100000  150000  50000   פסטיבל עבור

 מחזירים את הרעש

 1822031.780   עין פסטיבל

 גב

 700000  800000  100000   יום נוסף הוספת

 לפסטיבל

 1851000.810   מועצה

 דתית

 820000  875897  55897   דעת להובהתאם

 תי דתהמשרד לשירו

 1844510.810   השתתפות

 במייסדים

 239000  275000  36000  טעות בתקציב ן תיקו

 למייסדים

 כ"סה  ם שינויי

 הוצאותב

 2709000  3553071  844071  - 

 

 אישור תב"רים .5

זיהוי  – 2225ראש המועצה מבקש את אישור המליאה להוסיף תב"ר נוסף מספר 

 הצורך במתן פתרונות למעונות היום בהתאם להנחיות משרד הכלכלה .



 

 

 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה הכנסת תב"ר זה לסדר היום . 16

 הגדלת תב"ר  –: חיזוק מבנים בי"ס כנרת  2050תב"ר מס' 

 ₪ (   1,500,000)היה ₪    4,663,282סכום:

 ₪ (  1,500,000היה ₪ )  4,663,282-   החינוךמשרד מקורות מימון: 

 .  2050בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16

 

 :  השלמת שערים בקיבוץ אפיקים2215תב"ר מס' 

 ₪   33,345סכום:

 .₪ 33,345- משרד הביטחוןמקורות מימון: 

  . 2215בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16 

 : שילוט חופים2216תב"ר מס' 

 ₪   60,000סכום:

 ₪. 60,000- משרד הפניםמקורות מימון: 

 .  2216בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16

 

 : שיפוץ סוכת הצלה2217תב"ר מס' 

 ₪   50,000סכום:

 ₪. 50,000- משרד הפניםמקורות מימון: 

 . 2217בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16

 

 : מצופים לחופים2218תב"ר מס' 

 ₪   10,000סכום:



 

 

 

 ₪. 10,000- משרד הפניםמקורות מימון: 

 .  2218בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16

 

 כיסאות מונגשים לנכים 2: 2219תב"ר מס' 

 ₪   30,000סכום:

 ₪. 30,000- משרד הפניםמקורות מימון: 

 .  2219בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16

 

 : ציוד הצלה ועזרה ראשונה2220תב"ר מס' 

 ₪   20,000סכום:

 ₪. 20,000- משרד הפניםמקורות מימון: 

 .  2220בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16

 

 2016: סימון כבישים והתקני בטיחות 2221תב"ר מס' 

 ₪   120,000סכום:

 ₪.  89,950- משרד התחבורהמקורות מימון: 

 ₪  30,050 -קרן פיתוח מועצה 

 .  2221בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16

 

 : כיתה יבילה לבי"ס בית החינוך דגניה 2222תב"ר מס' 

 ₪   120,000סכום:

 ₪. 70,000 - משרד החינוךמקורות מימון: 



 

 

 

 ₪ .  50,000 –קרן פיתוח מועצה 

 .  2222בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16

 

 :שיפוץ והצטיידות מבנה התחנה לטיפול פסיכולוגי 2223תב"ר מס' 

 ₪   100,000סכום:

 ₪ 100,000 –קרן פיתוח מועצה מקורות מימון: 

  . 2223בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16

 :מבנה יביל לפעילות חינוך בלתי פורמלי באלמגור 2224תב"ר מס' 

 ₪   95,000סכום:

 ₪ 95,000 –קרן פיתוח מועצה מקורות מימון: 

  . 2224בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16

שובי המועצה עפ"י הנחיות משרד הכלכלה :גידור מעונות יום בי2225תב"ר מס' 

 (50%)השתתפות 

 ₪   300,000סכום:

 ₪ 300,000 –קרן פיתוח מועצה מקורות מימון: 

 .  2225בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר  16

 

 אינפורמציה

 המאבק על הירדן .א

ון ראש המועצה עידכן שבמאבק המשפטי מקורות זכו וזאת לאור בקשת ביהמ"ש העלי

)ערעור( שנמשוך את העתירה,  במקביל ועדת הערר דנה בנושא ההיתר ונתנה ארכה 

 של שבוע ימים בלבד .



 

 

 

 המחאה האזרחית תימשך .

 ביקור שר הרווחה .ב

שר הרווחה ח"כ חיים כץ היה אורח המועצה במסגרת הביקור ביצע סיור מקצועי 

 סייע לקשישים.במייסדים, כישורי חיים ובמועצה, בסיום הביקור הבטיח השר ל

 ממתינים למסמך סיכום הביקור . 

 הסכם כרי דשא : .ג

ארגון אכסניות הנוער לפתוח את   -הסכם זה יובא לדיון במליאה וזאת לאור בקשת אנא 

  ההסכם לטובת הארכתו במספר שנים .

 

  ראש המועצה נועל הישיבה !

 

 

 

  רשם הפרוטוקול –דודו פרץ 

 ראש המועצה –עידן גרינבאום 

 

 


	פרוטוקול מליאת המועצה מספר 5.7.16
	סדר היום :
	נדון, סוכם, והוחלט


