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פרוטוקול מליאת המועצה מספר 11/201/
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נוכחים: 
עידןגרינבאום-ראשהמועצה,אהודבןאפרים-אלומות,רונייוסטמן -אלמגור,יניב
אסם-אפיקים,שאולאלתר-אשדותאיחוד,אדוהאלגריסי-אשדותמאוחד,אדםוודל-
ביתזרע,חוהישי-האון,אברהםקופר-חוקוק,רונןגל-כנרתמושבה,לילךשמיר-כנרת
קבוץ,חגיתבןיעקב-מעגן,עוזיקרן-עיןגב,שמעוןשושן-פוריהנוהעובד,מנחםאטיאס-
פוריהנוהעובד,עמירומנו-פוריהעילית,דנידותן-רביד,יעקבקרני-שערהגולן,יוסיעמר–
פוריהכפרעבודה,חייםחליווה–פוריהעלית.רויתפידל–דגן-דגניהא',אילוןראובני-
דגניהב' .

חסרים :
אמנוןטל-אפיקים,תמרלשם-גינוסר,נעמהגרבר-מסדה,אוריהמאירי-תלקציר .

משתתפים :
דודופרץ,זאבזימל,עו"דקוביקורין–השתתףכממלאמקוםשלעו"דגולן,עמיכברי,מיה
ונטורה,עפרהפייקוב,אסףעברי,טליערי,איריסשובל,אוריתאידילבן .
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אישורפרוטוקולקודםמיום.00.05.5101
אישורענתגרהמקיבוץאפיקיםכנציגתציבורבועדתבחינהלכחאדם.
האצלתסמכויותלשנת5101לוועדים.
עדכוןשכרעוזרתראשהמועצהמיהונטורה.
תקציב:
דגשיםלתקציב5101
תקציב 5101
עדכוןתקציבלשנת 5102
צומיסים 5101
אינפורמציה.

נדון סוכם והחלט :
 .0אישורפרוטוקולקודםמיום.00.05.5102
 12בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישור הפרוטוקול .
 .2אישורענתגרהמקיבוץאפיקיםכנציגתציבורבועדתבחינהלכחאדם
 11בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את בחירת ענת גרה כנציגת ציבור.
 .7האצלתסמכויותלשנת5101לוועדים.
דודופרץמנכ"להמועצההציגאתנושאהאצלתהסמכויותלועדים .
סעיף11לצוהמועצותהאזוריותקובעכיכלישובבתחוםהמועצההאזוריתינוהלע"י
ועדמקומיאשריכונןעלפיצושלשרהפנים.מבחינהמשפטיתועדמקומיעלפיחוק
הפרשנותנמנהגםהואבהגדרת"רשותמקומית"והוארשותמשפטיתמנהלית–
סטטוטוריתשחלותעליההוראותהדיןהמנהליהנוגעותלרשויותהמקומיות(סעיף7
לחוקהפרשנות,תשמ"א)0122. 
לפיסעיף67(ה)(צוהמועצותהאזוריות)מחליטההמועצההאזוריתעמקהירדןלהאציל
לכלהועדיםהמקומייםבתחומהאתהסמכויותהבאותכלישובביחסלתחוםשיפוט :
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.0

תאורת בטחון ותחזוקת מרכיבי בטחון בטיחות וכבוי אש ,(שלא מכוח דיני רישוי העסקים או
התכנוןוהבניה)בתחוםהיישוב.

.5

שמירה.

.7

תחזוקתדרכים,כבישים,גינון,נוי,שטחיגינוןציבורייםושצ'פים.

.4

ניקיוןשטחהיישובודרכיהגישהאליוהכלוליםבתחוםהנהלתושלהועד.

.2

תאורתרחובותבתחוםהיישוב.

.6

פעילויותלילדיםונוערבתחוםהיישוב,ובכללזהפעילויותהעשרה.

.3

תחזוקהשלשטחיספורטומגרשימשחקים,ושמירתםלפיהתקןהישראליהמחייב.

.2

תחזוקהשלמבניציבור.

.1

טיפולבמפגעיםלרבותגרוטאות.

.01

הנהלהוכלליות.

.00

כל סמכויותיה של המועצה בקשר למים ואספקתם ,כמפורט בס"ק  67 01 א' לצו המועצות
האזוריות.

כלסמכויותהמועצהבנושאהביובהציבוריבתחוםהישוב.
.05
זולת אם תקבע המועצה באופן מפורש אחרת ,לאחר שנתנה לועד המקומי הזדמנות להשמיע טענותיו
באותועניין .

המימון הדרוש להפעלתן של הסמכויות המנויות לעיל יהיה במסגרתו של תקציב הועד המקומי כפי
שיאושרעלידימליאתהמועצהמעתלעת .
בנוסף,יהיההועדמוסמךלעשותשימוש,לצורךמימוןהפעילותשבגדרסמכויותיו,מכספיםשיוקצבועל-
פיהחלטתהמועצהבאישורהמליאה,אםבמסגרתאישורתקציבהמועצה,אםבמסגרתעדכוןשוטףאו
עדכוןמיוחד,ואםבמסגרתתקציבהפיתוחבתחומיםלעיל,ולצורךזהלעדכןאתתקציבהועדהמקומי .

הביצוע באמצעות הועד המקומי בתיאום עם מוסדות היישוב האחרים ועפ"י תקציב מאושר מראש ע"י
מליאתמ.א.עמקהירדןועלפיהנחיותיה .

המועצה מבהירה כי הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו ,ככל שלא יהיה בכך סתירה
להחלטותהמועצהשהודיעהעליהןלוועדולחוקיהעזרשלה .

המועצהרשאיתלבטלאצילתסמכותלוועד המקומיובלבדשנתנהלוועד המקומיהזדמנותלהשמיעאת
טענותיו .

עוד מאשרת המועצה את האצלת סמכויות של ראש המועצה לראשי הועדים המקומיים ,הכרוכות
בהפעלתןשלהסמכויותהמנויותלעיל,ולצורךהפעלתןבלבד.





בהמשךהתפתחדיוןמקצועיובוסוכםשחברמליאהשמעוןשושןיבחןאתנושאהאצלת
סמכויותמולתקציביהוועדיםעדלמחצית5101 .
ראשהמועצהעידןגרינבאוםמבקשאתאישורהמליאהלהאצלתסמכויותלשנת5101
לוועדים 
 11בעד  1נמנע וללא מתנגדים מאשרת המליאה את האצלת הסמכויות לשנת . 2012
הערה:חייםחליוהביקששנצייןשהואזהשנמנעבהצבעה .

4

 .4עדכוןשכרעוזרתראשהמועצהמיהונטורה.
גזברהמועצההציגאתהבקשהלהעלותאתשכרהשלמיהונטורהעוזרתאישיתלראש
המועצהמ-72%ל–41%שכרבכירים .
מיההחלהאתתפקידהב-71%שכרבכירים(שכרההיהאמורלהתחילב-72%שכר
בכירים)אךעקבטעותקיבלה71%בלבד.(מיהלאדורשתתיקוןרטרואקטיבי) 
מכאןשהבקשההיאלהעלותאתהשכרב-2%מ-72%שכרבכיריםל-41%שכרבכירים
בהתאםלנוהלמשרדהפנים.
 22בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את עדכון השכר .
 .2תקציב.
הצגתתקציבהמועצה 5102
עידן גרינבאום עדכן בפתח הישיבה שבשלב זה לא נדון בסוגיית העלאת הארנונה
בתקציב  5101וזאת לאור הודעת משרד הפנים שהשנה  נראה כי יהיה מענק איזון
חיוביבסדרגודלשלכ–5.2מש"חולא0.6מש"חכפישנמסרתחילה.
למעשהלארקגובההמענקישתנה,כיאםנראהכינשובלהיותרשותשמקבלתמענק
ולארשותנטולתמענק .
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גזבר המועצה זאב זימל מציג בפני חברי המליאה את הצעת התקציב לשנת 5101
שעומדתעלסכוםשל037,064,111₪ .
להלןעיקריהתקציב :
מענקהאיזון–5,211,111₪-הערכההראשוניתבלבד .
גבייתארנונהשוטפת–לפי13%גבייהועלסכוםשל27,352₪ .
תעריפיהארנונה– מתייקריםב - 1.75%בהתאםל"טייסאוטומטי"– שיעורהעלייה
שנקבעע"ימשרדהפנים .
הנחותבגיןקבלתתשלוםמראשופריסהלתשלומים–צמצוםההנחההניתנתמ-5%
ל .0%
הקרןלצמצוםפערים–אומדןשל127,111₪ .
שכר עבודה – המשך זחילת השכר כלפי מעלה בעיקר עקב גידול בעלות הפנסיה
התקציביתוריבויהסכמישכרלהםכפופההמועצה,כמוכן,פורטומשרותחדשות
המתוקצבותברובןהגדולבאמצעותמשרדיהממשלה,החינוך,והרווחהבעיקר .
מחלקת שרותיים חברתיים – פתיחת תוכניות חדשות אשר ינגישו את השירות
לתושביםוהןמתוקצבותברובןע"ימשרדהרווחה .
מועצהדתית–הגדלתהשתתפותהרשותב-51%בהתאםלהנחייתמשרדהפנים .
אגףהחינוך–פתיחת5מסגרותחדשות :
צמחמפעלים-חוהחקלאית 
ביתהמעין–יסודיאנטרופוסופי .
לסיכום,צייןזאבכישנת5101הנהשנהמורכבתמאודומאתגרתלתקציב .
המועצה מצליחה להרחיב את השירותים בתחומים רבים ,לרבות ברווחה ובחינוך,
תוךהמנעותזמניתולאסופית,מעדכוןתעריפיהארנונהוהתייעלותמתמדת .






בהמשך התפתח דיון במליאה ,ובמהלכה סוכם שהמועצה תבצע בחינה מעמיקה
בנושאיםהבאים :
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א.

נוהלקבלתרכבלבעליתפקידבמועצהוקביעתקריטריונים.

ב.

בחינתמערךהאוטובוסיםוההסעות.

ג.

בחינתמערךפינויהאשפהבמועצה.

ד.

בדיקתהוצאותהשכרבמועצה.

הנושאיםיובאולדיוןבאחתהמליאותהבאות .
ראשהמועצהעידןגרינבאום– מבקשממליאת המועצהאתאישורהלתקציב5101
עלפיהנתוניםשהוצגובדיון,סךהתקציבל-5101יעמודעלסך037,064,111.₪ 
 21בעד וללא מתנגדים ,מאשרת המליאה את תקציב המועצה לשנת . 2012
 .0צוהמיסיםלשנת5101
נערך דיון בו הסביר גזבר המועצה על הנחות משרד הפנים לגבי מענק האיזון ואי
הבהירות סביב קבלתו – בדיון הודגש כי יש צורך בהגדלת מקורות לאור שינויים
רביםבתקציבוהומלץבשלבזהלבצע5פעולות:
א .צמצום ההנחה על תשלום מראש ועל תשלום בהו"ק מ - 5%ל –  0%(הגדלת
הכנסותבשעורשלכ–411,111₪) .
ב .הפחתת תעריף ארנונה לקרקע חקלאית בשיעור של  01% -מדובר בפעימה
שלישיתוהאחרונהבמתווהאשרהוחלטלגביובמליאהבשנת5106.
 20בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את צו המיסים לשנת . 2012
 .5עדכוןתקציבהמועצהלשנת5102
גזברהמועצהמציגאתהבקשהלעדכוןהתקציבאשרנובעבעיקרמשינוייםבמערכת
החינוך,הספורט,המוסיקה,והמחול.
בתחילת שנת הפעילות נפתחו חוגים נוספים המשפיעים על התקציב ומחייבים את
עדכונו .
הבקשההיאלעדכןאתהיקףהתקציבמסכוםשל062,261,111₪ל–062,102,111₪ 

 20בעד 1 ,נמנע וללא מתנגדים מאשרת המליאה את עדכון התקציב .

 .6אינפורמציה
א .יו"ררשותעריםכנרת–עידןגרינבאוםנבחרליו"רהאיגוד .
ב .בחירותלכנסת 
עידןמעדכןשההחלטהעלהקדמתהבחירותל1-לאפרילעלולהלהקפיאקבלת
תקציביםממשרדיהממשלהולעכבחלקמהתהליכיםבעבודתהמטה .
ג .מעגלתנועהבצומתמושבתכנרת
אושרמעגלתנועהבצומתמושבתכנרתבתקופההקרובהתחלהעבודה.
ד .מעגלתנועהבעיןגב
בימיםהקרוביםתחלהעבודהבבנייתהכיכרהחדשה .
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ה .פסטיבלהבננה
עידןגרינבאוםמזמיןאתכלחבריהמליאהלפסטיבלהבננהשיתקייםביןהתאריכים 
03.0.5101ועדה-01.0.5101.





ראש המועצה נועל את הישיבה .
______________________ 

דודופרץ–רשםהפרוטוקול




 







_______________________
עידןגרינבאום–ראשהמועצה

