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 2020-4פרוטוקול מליאה הנדון : 
 כ"ט אייר תשפ"א – 11.5.2021מיום שלישי 

 
 נוכחים :

תמר לשם, רוית פידל עידן גרינבאום, אהוד בן אפרים, אמנון טל, שאול אלתר, אדוה אלגריסי, 

שמעון שושן, חיים חלווה, דני דותן, יעקב דגן, אילון ראובני, חוה ישי, אברהם קופר, לילך שמיר, 

 קרני.

 

 

 חסרים :

מיכל זנדני, יניב אסם, אדם וודל, איתי כהן, רוית זוהר וייס, חגית בן יעקב, עוזי קרן, מנחם 

 אטיאס, יוסי עמר, עמי רומנו, אוריה מאירי.

 

 משתתפים :

יועמ"ש  –גזברית המועצה, עו"ד גולן לוי  –מיה ונטורה מנכ"לית המועצה,  ליאת מלכה 
מנהל אגף ישובים, רו"ח מוחמד זביידי  –מהנדסת המועצה  , אסף עברי  –המועצה, רוני בן נון 

מנהלת משאבי אנוש,  –דובר המועצה, אורית אידי לבאן  –מנהל מחלקת הנה"ח, עמי כברי –
 –עוזרת אישית לראש המועצה, יפעת כהן  –כ"לית בית גבריאל, שמרית כהןמנ -, איה רוזן

 מנהלת לשכה רושמת הפרוטוקול.
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 על סדר היום: 
 

 .27/4/2021מיום  3/2021אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

 מעל סדר היום. -משאיות דחס ללא מכרז עפ"י המלצת וועדת מכרזים 2אישור מכירת  .2

 חכ"ל.הצגת דו"ח כספיים  .3

 הצגת דו"ח כספיים בית גבריאל. .4

 הצגת דו"ח כספיים קרן עמק הירדן. .5

 דו"ח רבעוני מועצה. .6

הצגת שלומית לוגסי כסגנית מהנדסת המועצה במקומו של אלרם חלפון שעזב ואישור  .7

 שכרה.

 עדכון שכר מהנדסת המועצה גב' רוני בן נון. .8

 .אישור תב"רים .9

 אינפורמציה. .10

 

 .בהתאם נדחתה הישיבה פתיחת ולכן רוב היה לא 17:00 בשעה
 
 

 -בפתיחת הישיבה ראש המועצה ביקש את אישור המליאה להוסיף סעיף מעל סדר היום 

 משאיות דחס ללא מכרז עפ"י המלצת וועדת מכרזים. 2אישור מכירת 

 חיים חלווה. -מתנגד 1בעד/  14

 מליאת המועצה מאשרת להוסיף את הסעיף מעל סדר היום.

 

 

 



 

 

 

 
 : סוכם והוחלטנדון, 

 
  – אישור פרוטוקול קודם .1

 27/4/2021תאריך  –מן המניין  2021לשנת  3פרוטוקול מס'         
 

 .נמנעים 2,  בעד מאשרת מליאת המועצה את הפרוטוקול 11

 

 

 - משאיות דחס ללא מכרז עפ"י המלצת וועדת מכרזים 2אישור מכירת  .2

 

ופירט בפני חברי המליאה את ההליכים נושא העורך דין גולן לוי יועמ"ש המועצה הציג את 

שהתקיימו בפני וועדת המכרזים של המועצה למכירת שתי משאיות דחס, שכללו שני 

מכרזים שפורסמו ונערכו כדין אך לא הניבו תוצאה רצויה, דבר שהוביל את וועדת המכרזים 

גה לחברי שהוצ 10.5.21החלטתה מיום למסקנה כי עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת ול

המליאה יחד עם חוות דעת היועמ"ש, להמליץ למליאת המועצה לאשר התקשרות בהסכם 

)ח( לתוספת השנייה לצו 22מכוח הוראות סעיף  למכירת שתי משאיות הדחס ללא מכרז

שמעו את דברי היועמ"ש וקיבלו מענה לאחר ש. חברי המליאה המועצות אזוריות

יכת מכרז נוסף לא תביא תועלת החליטו לאמץ לשאלותיהם ולאחר שהשתכנעו כי אכן ער

 .את המלצתה של וועדת המכרזים 

 חיים חלווה. -מתנגד 1בעד/  14

 דחס.המשאיות  2מכירת ל להתקשר בחוזה ללא מכרזמליאת המועצה מאשרת 

 

 

 

 



 

 

 

 – הצגת דו"ח כספיים חכ"ל  .3

של החברה  31/12/2020מוחמד הציג את הדוחות הכספיים ליום  רואה חשבון זביידי

 לפיתוח עמק הירדן, מוחמד הקדים ואמר שמדובר בחוות דעת חלקה.

 

 31/12/2020בעד  מליאת המועצה מאשרת את הדוחות הכספיים ליום   10
 

 
  - רו"ח איתן כספי – הצגת דו"ח כספיים בית גבריאל .4

 כספי הציג את הדוחות הכספיים של בית גבריאל וענה לשאלות החברים. רו"ח איתן
 

 נמנע 1בעד/  12
 
 

 – הצגת דו"ח כספיים קרן עמק הירדן .5

 עורך הדין כספי הציג את הדוחות הכספיים של קרן עמק הירדן וענה לשאלות החברים.

 מתנגד 1בעד/  11

  

  -דו"ח רבעוני מועצה .6

המועצה הציגה את הדו"ח הרבעוני של המועצה וענתה  גזבריתליאת מלכה 

 לשאלות החברים.

 
הצגת שלומית לוגסי כסגנית מהנדסת המועצה במקומו של אלרם חלפון שעזב  .7

  – ואישור שכרה

 -בעד, מאשרת המליאה את שכרה של  שלומית לוגסי סגנית מהנדסת המועצה 14

 משכר מנכ"ל.  40%



 

 

 

 

  -רוני בן נון עדכון שכר מהנדסת המועצה גב' .8

על ידי משרד הפנים התנאים שנקבעו בשלו כי  הודיעההמועצה ית "מיה מנכל

להעלאת שכרה של רוני בן נון  מהנדסת המועצה והוועדה לתכנון ובניה )שנתיים 

מעל  5%ב  תובשכר התחלתי ואף נמוך ממנו( ולכן מבקשים לעדכן את שכרה ולהעלו

 .  90%רשות מקומית, כך שהוא יעמוד על ההתחלתי שנקבע לתפקיד מהנדס השכר 

 

מהנדסת המועצה  -עדכון שכרה של רוני בן נוןבעד, מאשרת המליאה את  14

 .משכר מנכ"ל 90%כך שהוא יעמוד על  והוועדה לתכנון ובניה

 

 מצורפת טבלה  – אישור תב"רים - .9

 
  - האינפורמצי .10

ברוח השעה המועצה תפעיל תכנית מלונית בכדי לארח את תושבי הדרום  -

 . נמצאים מזה מספר ימיםהם  רה בה גשבירת השו ענוןילטובת ר

במהלך סוף  כנרת יישארו פתוחים לרווחת הציבוראיגוד ערים חופי הרחצה של  -

 .השבוע וחג שבועות

טחון ומקבלת עדכונים שוטפים על הפרות יבהגורמי המועצה עומדת בקשר עם  -

 .תעדכן את תושבי המועצהבאזורנו, ובאם יהיה צורך סדר 

חיבור שבין איד אל פיטר וחג השבועות מביא אתו אתגרים רבים ואזרחים רבים ה -

)לרבות בשכר(  עמיד כוח משטרתי גדולהמועצה ת .באזורינוצפויים לנפוש 

לסדר הציבורי לדאוג  כדייבול וזאת בתאום עם תחנת משטרת טבריה ומשמר הג

 תושבינו.של לאיכות החיים ו

 

 

 



 

 

 

מחר בית לסין בהצגה  -הופעות בבית גבריאל ,חוזרים לשגרת -קצת נחת -

 כולם מוזמנים בבית גבריאל ראשונה

 .אטלוןימתקיים תר 22/5/2021 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הישיבה ננעלה !
 

                        _____________________                        _____________________ 
 

 רשמה פרוטוקול –ראש המועצה                                                  יפעת כהן  –עידן גרינבאום 
 
 


