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שאול אלתר, שמעון שושן,  דגן,-יעקב קרני, לילך שמיר, עוזי קרן, רוית פידל, חוה ישי, דני סחייק

 תמר לשם.

 אשר תושבע במליאה ,רוני יוסטמן, נציגת אלמגור

חסרים :

אוריה מאירי, אילון ראובני, חיים חליווה, יוסי עמר, יניב אסם, מנחם אטיאס. 

משתתפים :

יועמ"ש המועצה,  -גזברית המועצה, עו"ד גולן לוי  -מיה ונטורה מנכ"לית המועצה,  ליאת מלכה 
מנכ"לית בית גבריאל,  - איה רוזןמנהל אגף ישובים,  -אסף עברי מהנדסת המועצה,  -רוני בן נון 

זאב יעל, מנהל מח' מים מבקר המועצה,  - מנהל חשבונות ראשי, אהוד נוסן - מוחמד זביידי
 ., מזכירת אגף ישוביםכותבת הפרוטוקול -ליאורה סירי וביוב, 
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המליאה מתבקשת לאשר את החלפת מורשית  בחשבונות הבנק של בתי הספר,
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לא היה מניין חוקי לפתיחת הישיבה ולכן היא נדחתה בהתאם לצו  17:00בשעה 
 המועצות.

בפתיחת הישיבה ראש המועצה ביקש את אישור המליאה להוסיף סעיף מעל סדר 
 אישור רוני יוסטמן כחברת מליאת המועצה. –היום 

 בעד, אין מתנגדים. מליאת המועצה מאשרת הוספת הסעיף לסדר היום. 14
 
 

 : דון, סוכם והוחלטנ
 26/7/2022מיום  8/2022אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

מיום  8/2022מאשרת מליאת המועצה את פרוטוקול מס' אין מתנגדים,  בעד 13
26/7/2022. 

 

 אישורה של גב' רוני יוסטמן כנציגת אלמגור במליאה .2

באמונה : "אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא נשבעתיוסטמן רוני 

 חותי במועצה".את שלי

 

 



 

 

 עדכון תעריפי היטלי מים וביוב .3

אשר מציג  בע"מ מחב' אורבניקסר וקוסוצבי  "ZOOMאמצעות "מצטרף בלישיבה 

-את נושא עדכון תעריפי אגרות והיטלי מים וביוב במועצה החל מ הלחברי המליא

1.2.2023. 

 אגרה זוהי השתנתה.אגרת הביוב כמעט ולא ע"פ התחשיב שנערך  –אגרת הביוב 

קיץ, שנועד לנטרל את השפעת -המשולמת ע"פ צריכה, לפני מנגנון חורף חודשית

 מי הגינון על צריכת המים.השימוש ב

המועצה  בהםישובים  7 נדגמוהתחשיב נעשה בשיטה המדגמית.  –היטלי מים 

מתכננת לבצע מערכות מים. יועץ מים ערך אומדן שלפיו בוצע התחשיב. האומדנים 

רשות המים והתחשיב נבדק ע"י בודק מטעם  ,נבדקו ע"י מהנדסי רשות המים

 והוא יחול על ישובים התעריף החדש יהיה נמוך מהתעריף הנוכחי. )אהוד חסון(

 תגבה את ההיטל. בישובים אלו המועצה .בהם המועצה תכנס ותבצע

ומגדיל ים רק לבניה חדשה, או למי שבונה בהיר כי היטלי מים וביוב מתייחסמ עידן

 הנכס. את שטח 

 ליאת מוסיפה כי בעת הגדלת מבנה קיים, ההיטל מתייחס רק לשטח שהתווסף.

התחשיב כאן שונה. מתייחס להוצאות הידועות כיום ולא להוצאות  –היטלי ביוב 

יקומו הוצאות שלא היו ידועות  שאינן ידועות בשלב זה. בהמשך כאשר ,עתידיות

 התחשיב. נוסף של יהיה צורך בעדכוןבעת עריכת התחשיב, 

גם לאחר העדכון . היטל הביוב ליחידת דיור במועצה נמוך ביחס למועצות אחרות

 למועצות אחרות. בהשוואהנמוך יהיה סכום ההיטל במועצה עדיין והגדלת ההיטל, 

 ליאהמשיבים לשאלות חברי המועידן צבי זאב 

של בעד, אין מתנגדים. המליאה מאשרת את התעריפים החדשים שהוצגו  16

 שנים בהתאם לתקנות רשות המים. 5-ל אגרות והיטלי המים והביוב אשר תקפים

 

 החלפת מורשית חתימה )מזכירה( בבית הספר בית המעיין: .4

חתימה  , בדבר אישור מורשי27.10.2020בהסתמך על החלטת המליאה מיום 

המליאה מתבקשת לאשר את החלפת מורשית  בחשבונות הבנק של בתי הספר,

 החתימה בבית הספר בית המעיין:

 .203690532דניאל מלול  ת.ז.  -מזכירה יוצאת

 .065739807 ענבל אלוש ת.ז. -מזכירה נכנסת



 

 

בעד, אין מתנגדים. מליאת המועצה מאשר החלפת מורשות החתימה  16

 בית הספר "בית המעיין".בחשבונות הבנק של 

 
 החלפת מורשית חתימה )מנהלת( בבית ספר כנרת ע"ש נעמי שמר: .5

, בדבר אישור מורשי חתימה 27.10.2020בהסתמך על החלטת המליאה מיום 

המליאה מתבקשת לאשר את החלפת מורשית  בחשבונות הבנק של בתי הספר,

 החתימה בבית הספר כנרת ע"ש נעמי שמר:

 .023560352רינת בר חיים   ת.ז.  -מנהלת יוצאת

 .066079302 מיטל כרמל  ת.ז.  -מנהלת נכנסת

החלפת מורשות החתימה  תבעד, אין מתנגדים. מליאת המועצה מאשר 16

 בחשבונות הבנק של בית הספר "נעמי שמר".

 

 עדכון שכר עוזרת ראש המועצה שמרית כהן .6
שכר  35%של שמרית כהן עומד היום על שכרה מציגה את הנושא ומעדכנת כי  מיה

עבודתה לאור לאחר שחלפו למעלה משנתיים ו .בכירים כהגדרתו ע"י משרד הפנים
במועצה, בין היתר הקמת מרכז האומנויות, פרויקט משימה  של שמריתפעילותה ו

מליאת המועצה של חיילי הנחל בבתי הספר ובחינוך הבלתי פורמלאי ועוד, 
כך  משרד הפנים,בהתאם להוראות  5% -ל השכר בהתבקשה לאשר העלאה ש

 .שכר בכירים 40%שיעמוד על 
עדכון שכרה של עוזרת  מתנגדים. חברי מליאת המועצה מאשרים אתבעד, אין  17

 ראש המועצה, גב' שמרית כהן. 
 

 הצגת בדיקה שנערכה ע"י עוזי קרן בנוגע לחוק העזר סלילת רחובות .7

שאז  2021ביולי עידן מציג את הנושא ומודיע כי בעקבות ישיבת המליאה שנערכה 

והועלו טענות על  חוק העזר סלילת כבישים ומדרכותתחשיב התקיים דיון על עדכון 

עוזי קיבל על עצמו לבדוק את הנושא וכעת הוא יציג את תוצאות , עבודת המועצה

 בדיקתו ומסקנתו.

 ומודיע כלהלן: מציג את הנושא עוזי קרן

שנים חוזרים על הדברים ומאשרים מחדש. אנשים שמעו שיש איפה ואיפה  5כל 

ואני מודה לעידן  ,ההבנותאי על מנת לסלק את זאת בביצוע החוק. הצעתי לבדוק 

במועצה והם לא קיבלו לגורמים  יתי את המלצותישנתן לי את הגיבוי לעשות כן. הצג



 

 

ואני מקווה שהדברים  בדיוק ולהבין את החוקדעת אנשים מצביעים מבלי ל .ןאת כול

שמה שיוצג כאן לא ישמש חומר ומבקש מקווה  אנישיוצגו כאן יעשו לכם סדר. עוד 

 . נוספים בעירה להצתת ויכוחים

ונועד לאפשר לרשות לסלול כבישים בתוך הרשות ועוסק  1960-חוק העזר הוא מ

היטל הוא אמצעי תשלום העלות הסלילה ישלם בעל הנכס.  את בכבישים ומדרכות.

יחד עם זאת, אין זיקה ישירה בין עלות  של בעל הנכס למועצה בגין הסלילה בתחומו.

 הסלילה בפועל לתשלום ההיטל הנדרש בגינה.

 התשלום מתבצע ע"פ תעריף שכולל פרמטרים של גודל מגרש  ושטח בנוי.

קבע בחוק + שטח המגרש כפול התעריף הנוסחה: שטח בנוי כפול התעריף שנ

 שנקבע בחוק = ההיטל שישלם בעל הנכס.

היא מבצעת עבודת הבאים: אחד, כאשר  יםראת ההיטל רק במק המועצה גובה

כביש שנסלל ליד בית  –לדוגמה   .מהתקציב שלה סלילה בישוב עבור בעל הנכס

צמוד לכביש או השני, במקרה בו נבנה בית חדש הגובל או  חדש והמדרכה שלידו.

 למדרכה שנסללה ע"י המועצה בעבר.

כאשר מתבצעים דברים ע"י גורמי במקרים הבאים:  תשלום היטלהמועצה לא גובה 

; מתושבים היטלי  פיתוח בישובים בהם נגבובמקרים של הרחבות ; מדינה

ביש ; כשהכע מתקציב המועצהכשהביצוע אינו מבוצע ע"י המועצה ו/או לא מבוצ

 .אינם סטטוטוריים ו/או המדרכה

בכל המקומות שהמדינה מבצעת את עבודת ההרחבה ומבצעת את הכבישים 

ההיטל משולם רק כשהמועצה עצמה  והמדרכות בעל הנכס לא משלם עליהם.

יש להבדיל בין עבודה שמתבצעת ע"י אגף הנדסה במועצה, ואילו מח'  סוללת.

הנדסה על ביצוע עבודה לא רישום במח' כלומר,  .את ההיטל חשבות לא תמיד גובה

 אומר בהכרח שגבו היטלי סלילה.

 ישובי המועצה נזקקו לסיוע מהמועצה. 22ישובים מתוך  4נוצר מצב בו רק 

יש בהם קרקעות פרטיות ולכן . המקרה של פוריה עלית ומושבת כנרת הוא מיוחד

הממשלה לא משתתפת בעלויות. המועצה היא שסללה את רוב הכבישים 

 כורח המציאות הקיימת.והמדרכות מ

 : בדיקתי הן מסקנות

 , של זה או אחר.או קיפוח אפליהלא נמצא שבאופן מימוש החוק בפועל יש  .1



 

 

דרוש את תשלום ההיטל מאיזה שהוא בעל לא נמצאה עילה ל .2

 שוב, בעוד שהמועצה לא סללה עבורו כביש או מדרכה.נכס/תושב/י

 סדות ציבוריים בשטחה.והמועצה מוגבלת בהכנסות עצמיות עקב מיעוט מ

 מההיטלים שנגבו בשנים האחרונות מקורם בפרויקטים שמחוץ לישובים. 75%מעל 

חוק העזר במתכונתו הנוכחית מסייע באופן ניכר בפיתוח היכולת הכלכלית של 

 המועצה לטובת האזור כולו.

היטל ; היתר לביצוע עצמי של סלילת כבישיםשחשבתי להציע: פתרונות 

רידוד )הפחתה( תשלומים לשני הישובים בשל ; בישובים ומחוצה להםדיפרנציאלי, 

פטור או הנחה מתשלום ההיטל ; קרקעות פרטיות שאינן זוכות לסיוע ממשלתי

 .במקום בו קיים כבר כביש

מתן היתר לסלילה עצמית של -בחרתי להגיש שתי הצעות: "האצלת סמכויות" 

העלות באמצעות האגודה כבישים בישובים שחושבים שביכולתם להוזיל את 

 –שכבר בוצעה  העל השקעחלקי חיוב ; שלהם. כחלק לתשלום ההיטל הקהילתית

ו למדרכה במקרה בו נבנה בית חדש הגובל או צמוד לכביש א בחלקוההיטל יגבה 

 שכבר נסללו ע"י המועצה בעבר.

כשתושב בונה בית חדש . מצגת של עוזי קרןמציגה השגות לגבי האמור ב ליאת

היטל במקום שבו כבר קיים כביש ששולם ע"י תושבים אחרים, צריך לגבות ממנו 

לגבי נתוני השומות שמוציא אגף הנדסה, אנו גובים בפועל  כמו מכל אחד אחר.מלא 

 כבישים. תמבצע המועצהאך ורק במקומות בהם 

בעבר יה גבו ועדת תכנון ובנבפוריה עלית ו .את הדברים מבקש לדייק עידן

טענו שגבו מהם והם דרשו לתפקיד התושבים מהתושבים היטלים. כשנכנסתי 

סלילת כביש או שכספם יוחזר. היו מקרים בהם היה בית אחד או שניים ברחוב, ושם 

ברח' דרך העמק, שם היה ריכוז של  לתושבים. לכן הכסף הוחזרלא השתלם לסלול ו

לא גבינו אותם עד של הרחוב חיובים, תושבים ששילמו, נסלל הכביש והוצאנו לכ

להיכנס איתם  , המועצה מוכנהאם תושבי פוריה עלית יבינו שצריך לשלם עכשיו.

 .ולעשות המועצה נכונהלמהלך של ביצוע. זהו מהלך מורכב אך 

הבדיקה שעוזי קרן ערך ומבהיר כי  מצגת של עוזי קרןאמור בל מתייחס לויגולן עו"ד 

בהפעלה ויישום אין אפליה לפיה ה מכך שתשעל, ובעיקר המסקנה מקיפה וחשובה

ניתן לגבות את ן קמות רק אז רגע שהמת גביה וועילקבועות חוק העזר . בחוק העזר

 ההיטל. 



 

 

זה לא בר ביצוע.  –הסמכת ועד מקומי לביצוע באמצעות אגודה קהילתית ההצעה ל

הועד המקומי אינו יכול המועצה אינה יכולה להסמיך את הועד המקומי לבצע וגם 

אגודה  נהמה גם שלא בכל ישוב יש להעביר סמכות הלאה לאגודה הקהילתית.

ההסמכה שניתן לתת לוועד המקומי על פי צו המועצות היא רק לגבייה  קהילתית.

 של היטל הסלילה במלואו מתושבי הישוב ולהעביר את כספי ההיטלים למועצה.

בגביית  ואיפההיתר מאחר והיא תיצור איפה  , ביןחוקית ספק שהיאה יההצעה השני

לעצם שאלת העברת הסמכות לביצוע  .ההיטל מבעלי הנכסים שבאותו רחוב

כי הם נותרים האחראים הבהיר עו"ד גולן לחברי המליאה העבודות לגורם אחר 

התנהלות מול החברה לפיתוח בדומה לעל ידי אותו גורם לעבודות שיבוצעו 

   .בהרחבות הישובים

המועצה מודה לעוזי כי מליאת  עקב קרני מבקש להודות לעוזי ומודיע בשם החבריםי

 על העבודה המקיפה שנעשתה ובמיוחד את המסקנה לפיה אין אפליהקרן 

המועצה מבקשת לראות בעבודה של עוזי סוף פסוק מליאת . בהפעלת חוק העזר

 המועצה.יישוביי ב ותלהתנצחות בנושא היטלי סלילת רחוב

 ליאה נוספים מודים לעוזי על העבודה הטובה והמועילה.חברי מ

החשבונאים שהוצגו במהלך הדיון על ידי ליאת הנתונים עוזי מסכם ומבקש לציין כי 

 .ו בזמן ערכית המצגתלא היו בפני

  

 אישור איתי כהן כחבר וועדת ביקורת .8
מאשרת את איתי כהן כחבר וועדת מליאת המועצה  בעד, אין מתנגדים. 16

 ביקורת.
 

 עמק הירדן בע"מ לפיתוחחברה  –אישור הסכם מסגרת מועצה  .9
רת בין החברה לפיתוח לבין עו"ד גולן לוי, יועמ"ש המועצה הציג את עיקרי הסכם המסג

עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות בהרחבות של יישובי בקשר עם ביצוע  המועצה

ריון החברה לפיתוח. ו. נוסח ההסכם אושר לפני מספר שבועות על ידי דירקטהמועצה

 על ידי צוותים של שני הצדדים, בליווי שני היועצים המשפטיים.נוסח ההסכם גובש 

המועצה פותחת תב"ר רק על כספי ש מסבירהלשאלות חברי המליאה גזברית המועצה 
 מועצהה ברה לפיתוחוכנגד קבלת דרישת תשלום מהח רד הבינוי והשיכון )משב"ש(מש

את משלם אך ורק ש לחב' לפיתוח. המשתכן "מעבירה את הכסף שהתקבל ממשב
 .6.5%עומדת על  חברה לפיתוחתקורת ה .הסכום שמשב"ש אישר



 

 

וכי הוא ערך בישיבת הדירקטוריון מודיע כי ההסכם הוצג  אהוד נוסןמבקר המועצה 
 עם התייחסותו. מפורטביחס אליו מסמך 

מליאת המועצה מאשרת את הסכם המסגרת . נמנע 1 מתנגדת, 1בעד,  11

בנוסח המוצג לה בישיבה זו, בעניין ביצוע עבודות פיתוח עם החברה לפיתוח 

 תשתיות ציבוריות בהרחבות של יישובי המועצה.

 
 לחוק התכנון והבניה: רישוי 4החלטה בדבר אי תכולה של הוראות פרק ה'  .10

 באמצעות מורשה להיתר
לחוק מציגה את הנושא. בחוק ההסדרים התקבל תיקון  , מהנדסת המועצה,רוני

להוציא ולאשר היתר בניה ללא הקלות.  מורשה דריכלבניה המאפשר לאהתכנון וה
לרשות המקומית לקבל החלטה אם להחיל את הוראות גם  מאפשר  התיקוןבנוסף 

לא לאפשר זאת בשלב זה שהמועצה ממליצה  או לאו. מהנדסת בתחומההתיקון 
 המליאה.נערך דיון במהלכו רוני משיבה לשאלות חברי  בתחום השיפוט שלנו.

 4המליאה מחליטה שלא להחיל את הוראות פרק ה' . בעד, אין מתנגדים 15
 .לחוק התכנון והבניה: רישוי באמצעות מורשה להיתר

 
 ר היום בשל דחיפותם:ים מעל סדתב"ר 3ליאת מבקשת להוסיף 

 2646תב"ר מס' ; 2645תב"ר מס' ; 2644מס'  תב"ר
הנ"ל  יםר"התב להוסיף את מליאת המועצה מאשרתבעד, אין מתנגדים.  15

 .בסעיף התב"רים מעל סדר היוםלהצבעה 
 

 מצורפת טבלה  –תב"רים   .11
 

  אינפורמציה .12
 במכרז כמנהל אגף ישובים ואנו מאחלים לו בהצלחה. נבחרצחי בוחניק  12.1

פתיחת שנה"ל היתה טובה וללא תקלות. ישנם דברים בהם המועצה מטפלת  12.2

 באופן פרטני. 

משותף עם "דרכא בית ירח". יש שיא חדש של  לראשונה קיימנו ועד מנהל 12.3

, נרכש ציוד חדש, חדר טהאינטרנשודרגו תשתיות  .תלמידים 1,035תלמידים 

 שופצו. הוכנסו תכניות פדגוגיות חדשות. הוהספרייהמורים 

  לראשונה נפתחה כיתת חינוך מיוחד, משהו שלא היה עד כה.



 

 

בנובמבר תיערך  5-ד מוצלחת. במאו ההייתצליחת הכנרת בשבת האחרונה  12.4

 הקפת הכנרת.

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

 הישיבה ננעלה !
 

_____________________ 
 ראש המועצה –עידן גרינבאום 


	הנדון : פרוטוקול ישיבת מליאה מס'
	נוכחים
	חסרים :
	משתתפים :
	על סדר היום:
	נדון, סוכם והוחלט :
	מסקנות בדיקתי הן:

