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 חסרים :

 , תמר לשם.שמיריוסי עמר, יניב אסם, יעקב קרני, לילך  ,אהוד בן אפרים, דני דותן

 

 :משתתפים 

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

 מנהלת אגף קהילה ושירותים חברתיים, יאיר ילובסקי –מנהל מחלקת הנה"ח, איריס שובל  –
 נוער וספורט. וך,מנהל אגף חינ –
 

 :על סדר היום

 28/12/2021מיום  14/2021אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

 השבעת דני סחייק מפוריה עילית כחבר מליאה .2

 מצורף דף הסבר –הקמת ועדת שימור של המועצה  .3

אישור מוטי קומרוב כנציג ציבור בוועדת ערר לארנונה במקום ארנון קלדניצקי  .4

 שמסיים את כהונתו בוועדה .

מאגר חירום לטיפול בקולחים חריגים' תוכנית מס'  -אישור הגשת תב"ע 'ביתניה  .5
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 תוספת כספית יחסית אוסל שירותים  –אישור תוספת לתקציבי וועדים  .8

 מצורף דף הסבר – 2024ס לשנת כספי פי תהקדמ .9

 תב"רים  .10

 אינפורמציה .11

 
 לא נכחו די חברי מליאה ולכן פתיחת הישיבה נדחתה בהתאם 17:00בשעה 

 
 : נדון, סוכם והוחלט

 

 בקשה להעלאת סעיף מעל סדר היום:
אישור אביגיל קציר כמנהלת מש"א של המועצה. אביגיל היתה אמורה להתחיל בתחילת מרץ 

. ולכן האישור מובא כבר במליאה זו ה את מועד תחילת עבודתהוהקדימ  
כמנהלת מש"א ואישר אישור אביגיל קציר  -מצביעים על אישור הוספת הסעיף לסדר היום 

.שכרה  
  .בעד 14: מצביעים

 
  שתחולק לציבור במהלך הימים הקרובים. 2021חוברת סיכום מציג לחברי המליאה   עידן

 
  12265ג/תב"ע של פוריה עילית לסדר היום בנושא הסיף סעיף חיים חליווה מבקש להו

, לאחר שהובהר כי מדובר בבקשה להעלות את הנושא לדיון באחת משיבות המליאה הבאות
סוכם שחיים יגיש חומר מסודר וייפגש תחילה עם מהנדסת המועצה כדי להציג לה את 

 העניין.  
 

 .שהתווסף באישור המליאהבסעיפים של סדר היום כולל הסעיף  מתנהל דיון
 

 : נדון, סוכם והוחלט
 

 28/12/2021מיום  14/2021אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

   נשלח אליכם ולא התקבלו הערות.

 .נמנעים 2בעד,  11מצביעים: 
 .28/12/2021מיום ה  14-2021את פרוטוקול מס' מאשרת מליאת המועצה 

 
 



 

 

 
 

 השבעת דני סחייק מפוריה עילית כחבר מליאה .2
 :נשבעסחייק דני 

 
 

 הקמת ועדת שימור של המועצה  .3

כל מועצה חייבת להקים וועדת שימור.  :מציגה את הנושאמהנדסת המועצה רוני 

תאסוף את הנתונים ברחבי המועצה ותציג  ,הוועדה תייעץ לוועדת משנה תכנון ובניה

עידן יו"ר  חברי הוועדה יהיו: לוועדה אלו מבנים נכון וראוי שיכללו בתכנית שימור.

 .חברי מליאה, יועץ שימור ואני מהנדסת הרשות 3הוועדה, אנו צריכים 

 .חברי המליאה שואלים שאלות ורוני משיבהמתנהל דיון. 

 אנו מאשרים את חברי הוועדה: 

 יו"ר הוועדה  ,עידן

 ויעקב קרני לילך שמיראדוה אלגריסי,  :הםבוועדה שלושת חברי המליאה 

 יועץ שימור ,אבישי עוז

 מהנדסת המועצה ,רוני

  .בעד 13מצביעים: 

 הקמתה של ועדת שימור של המועצה.שרת את מליאת המועצה מא
 

אישור מוטי קומרוב כנציג ציבור בוועדת ערר לארנונה במקום ארנון קלדניצקי  .4
 .שמסיים את כהונתו בוועדה

 .כמתנגד חיים חליווה ביקש ששמו ירשם .מתנגדים 2 ,בעד 12מצביעים: 

 מוטי קומרוב כנציג ציבור בוועדת ערר לארנונה. שרת אתהמועצה מא מליאת
 

מאגר חירום לטיפול בקולחים חריגים' תוכנית מס'  -אישור הגשת תב"ע 'ביתניה  .5
 על ידי המועצה  1021302-214

 .לחברי המליאה עידן מציג את הנושא

 .בעד 14מצביעים: 



 

 

חירום לטיפול בקולחים  מאגר -את הגשת תב"ע 'ביתניה  מאשרת המועצה מליאת
 .על ידי המועצה 214-1021302חריגים' תוכנית מס' 

 
 אישור ועדת ביקורת ועד חוקוק  .6

 ישוב.במצב המיה מציגה את הנושא ומסבירה לחברי המליאה על 

 . ומיה משיבה לשאלות חברי המליאה מתנהל דיון

תו של האישור בכפוף לבדיקת היועמ"ש לגבי תקפות חברו -הערה לפרוטוקול 

אברהם קופר שהוא גם חבר המליאה ואנו נעדכן במליאה הבאה, או אפילו עד פרסום 

 הפרוטוקול.

 .בעד 14מצביעים: 

 .לקח חלק בהצבעה על סעיף זהלא קופר לציין שאברהם  -הערה לפרוטוקול 

 .את ועדת ביקורת ועד חוקוקמאשרת מליאת המועצה 
 

 אישור דני סחייק בוועדת ביקורת .7

כי אין מגבלות בחוק לגבי מינוי חבר , ומודיע גולן משיב למייל ששלח חיים חליווה

כי לא נמצא תיעוד במועצה ומשרד היועמ"ש הקודם על חוות מועצה לועדת ביקורת, 

דעת שניתנה בנוגע לדני סחייק שעל בסיסה ראש המועצה יוסי ורדי הפסיק את 

התיעוד שנמצא הוא מכתבו של חיים  כילתכנון ובניה, וכהונתו של דני סחייק בועדה 

שכיהן ששון מועלם מהנדס הוועדה עם אותן טענות ותשובה של   25.6.2013מיום 

במכתבו חיים של דחה את התלונה בו הוא  22.7.2013באותה תקופה  במכתב מיום 

  ההתנהלות של משפחת סחייק תקינה מבחינה סטטוטורית. וקבע כי 

 .כמתנגד חיים חליווה ביקש ששמו ירשם .1מתנגד  ,בעד 13מצביעים: 

 .את דני סחייק בוועדת ביקורתמאשרת מליאת המועצה 

 

 תוספת כספית יחסית אוסל שירותים  –אישור תוספת לתקציבי וועדים  .8
 עידן מציג את הנושא.

הודיעו כי הם אשדות יעקב איחוד, דגניה א', עין גב ישובים ה 3נציגי  - מתנהל דיון

 .הכספים ולא את השירותים מהמועצהאת לקבל מעדיפים 

ישוב ליאת גזברית המועצה עונה לשאלת חברי המליאה כי לא ניתן יהיה לאשר ל

לישובים שירותים הענקת על במידה ותתקבל החלטה במליאה לקבל כסף שמעוניין 

  .מהמועצה במקום כסף



 

 

נה יערך ע"פ דחיפות. כל שהעבודות בישובים ייקבע ביצוע הובהר כי קביעת סדר 

 פעל.המועצה תפעילויות ולפיו וייערך סדר עדיפויות של הסקר, 

 

מעלה להצבעה את ההצעה כי המועצה תעניק שירותים  עידןמתנהל דיון שבסופו 

תתקבל החלטה על מתן שירותים אז ם לישובים במקום חלוקת כספים ומאשר כי א

מועצה מקבלת על מסודר לכל הישובים בו היא תודיעה כי ה המועצה תוציא מסמך

 .לשירותים המוצעים אחריותעצמה את ה

 משמעות קבלת ההצעה היא שהשירותים הללו עוברים לטיפול המועצה.
 משמעות התנגדות להצעה היא חלוקת הכסף לישובים באופן יחסי.

 .מתנגדים 2בעד,  12מצביעים: 
  

לת שיוענק לישובים על פי הצעת הנהאת סל שירותים מאשרת  מליאת המועצה
 המועצה

 
  2024הקדמת כספי פייס לשנת  .9

 ליאת מציגה את הנושא.

 .חברי המליאה מעלים שאלות וליאת משיבהמתנהל דיון. 

  .בעד 15מצביעים: 

 2024מאשרת את הקדמת כספי פייס לשנת  ישיבת המועצה
 

 אביגיל קציראישורה עבודה ושכרה של   .10

 מיה מציגה את קורות החיים של אביגיל.

 ₪.  11,400ברוטו  –משכר הבכירים  40%הוא  השכר המוצע

  .בעד 13מצביעים: 

 
  –תב"רים  .11

 .ומסבירה כל תב"ר בנפרדמציגה  גזברית המועצה  ליאת

 על תב"רים חדשים: הצבעה

 2021סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  2589תב"ר 

 בעד  11

 רכישת מדיחי כלים לגני ילדים 2590תב"ר 



 

 

  בעד 15

 2021ק פיתוח תצ"א לישובים מענ 2591תב"ר 

 בעד  13

 2021מענק פיתוח סקר נכסים  2592תב"ר 

  בעד 14

 2021מענק פיתוח תכנית אב למוסדות חינוך  2593תב"ר 

  בעד 13

 2021שיפוץ סוכות הצלה והנגשת חופים  2594תב"ר 

 בעד  14

 שילוט חופים 2595תב"ר 

 בעד  13

 הציוד הצלה בטיחות ועזרה ראשונ 2596תב"ר 

 בעד  14

 מרכז כנרת לחדשנות מרכז אגרוטק אזורי 2597תב"ר 

 עידן מציג את הנושא

 בעד  14

 2021רכישת קיאקים לבית הספר הימי   2598תב"ר 

 בעד  13

 2021שיפוץ בריכת שחיה בית איל  2599תב"ר 

 בריכת השחייהמאווררי תקרה גדולים מעל  2הכוונה להתקנת עידן: 

 בעד  11

 2022ת אוטובוס צהוב החלפ 2600תב"ר 

 ליאת מציגה את הנושא.

 בעד 11

 שיפוץ מבנה לצורך פארק מדעי 2601תב"ר 

 ליאת ועידן מציגים את הנושא

 בעד  10

 תב"רים להגדלה/הקטנה/סגירה:

 2021חופים שוטף  2573תב"ר 

 עידן מציג את הנושא.



 

 

 בעד 13

 

 

 בניית גן ילדים באשדות איחוד/מאוחד 2564תב"ר 

 את הנושא ליאת מציגה

 בעד  13

 

 2021שדרוג אולם ספורט בית בנדל   2478תב"ר 

  בעד 12
 

 אינפורמציה  .12

 המועצה עדכן:ראש 
'. בית ירחתיכון מקיף 'התארחו תלמידים מ , בום חילופי שלטוןהיום התקיים יו -

התלמידים צוותו למנהלי האגפים והמחלקות ולקחו חלק בפעילות היומית של עובדי 

 המועצה.

לברט נכנס לתפקידו כקב"ט המועצה והוא מחליף את אורי אפרת אשר פרש קובי א -

 לגמלאות. בהצלחה לקובי.

 פסטיבל עין גב חוזר השנה ויערך בחודש אפריל, תחת כיפת השמיים, בנמל עין גב. -

 

18:35ישיבת מליאה הסתיימה   

 

 .מזכירת אגף ישובים ליאורה סרי*** פרוטוקול הישיבה נרשם ע"י 
 

 
 נעלה !הישיבה נ

 
_____________________ 

 ראש המועצה –עידן גרינבאום 
 

 
 


