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 נדון , סוכם והוחלט :

המועצה מבקש להכניס סעיף נוסף לסדר היום פתיחת חשבון בנק בתחילת הישיבה יוסי ורדי ראש 

 מיוחד בבנק המזרחי למטרת פיתוח בתי עלמין במועצה .

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה הכנסת סעיף זה לסדר היום . 18ברוב של 

 :26.11.13ישיבה קודמת מיום  פרוטוקולאישור  .1

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מישיבה קודמת . 18ברוב של 

לפני העלאת הנושא להצבעה יוסי  אישור בחירת מבקר פנים וממונה תלונות הציבור במועצה .2

ורדי ראש המועצה נפרד מהמבקר הקודם ד"ר ירח פארן שיבח אותו על עבודתו המסורה 

מאשרת  –מתנגד  – 1בעד  16 . במשך שנים רבות והודה לו בשם המועצה והמליאה

 המליאה את אהוד נוסן כמבקר פנים וממונה תלונות הציבור .

 -סדרה של משרד הפנים אנוהל ה י"פעאישור תקנון חדש  –עמותת קרן עמק הירדן  .3

עו"ד  ,עו"ד קורין היועמ"ש הסביר בהרחבה את הצורך באישור תקנון חדש לעמותת קרן עמק הירדן

ואינו קורין הסביר שעמותת קרן עמק הירדן היא עמותת בת של המועצה כמו כן ציין שהתקנון ישן 

 י"פעוועל כן ממליץ לשנות את התקנון ולהתאימו לצרכים החדשים   עומד בדרישות משרד הפנים

 משרד הפנים, כמו כן ממליץ שהמליאה תהיה האסיפה הכללית של הקרן .  דרישות

קנון החדש לעמותת קרן עמק בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישור הת 13ברוב של 

עו"ד קורין הסביר בהרחבה את תקנון עמותת חצר כנרת ואת  אישור תקנון עמותת חצר כנרתהירדן. 

 הזמן הרב שעבר מאז קיבלנו את האישור הפורמלי של משרד הפנים . לאורוזאת  ,שוב שרוהצורך לא

 . וקבוצת כנרתבהסכמת המועצה  אאללעמותה חברים נוספים  לקבוע בתקנון שלא יתקבלוהציע כמו 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישור התקנון החדש . 13ברוב של 

 : שנים 3 -ופתיחת חשבונות ל האישור לסגיר .4

בבנק המזרחי  כתוצאה מגביית עמלות גבוהות המליאה נדרשת לאשר סגירת שלושה חשבונות בנק

מורשי החתימה יהיו כנדרש על פי תקנות לימודי  .גנים בבנק הדואר הופתיחת חשבונות בנק לשלוש

 ואלו הם : 2004 –חובה )ייעוד כספי התשלומים( תשס"ה 

 . 043247568מירב קקון ת.ז.  –גן דקל נווה עובד : גננת  .1

 025723347גלית איבגי ת.ז.  –נציגת הורים 

 057203218ערן שגיא ת.ז.  –נציג המועצה האזורית 



 

 

 54649694גן סביון נווה עובד : גננת אסתר בן חור ת.ז.  .2

 . 025339615נציגת הורים לימור טובול ת.ז. 

 057203218נציג המועצה האזורית ערן שגיא 

 0322093805עדי זביליק ת.ז.  –חינוך מיוחד בבית זרע : גננת  גן כלנית .3

 . 025336959עדי נער ת.ז.  –נציג הורים 

 . 057203218נציג המועצה האזורית ערן שגיא 

תפקיד מורשי החתימה יהיה לנהל את כספי התשלומים שיתקבלו בכל גן, בחשבון הבנק ומורשי 

 .החתימה יהו כפופים לתקנות התקפות 

 .וסגירת החשבונות לגניםבעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישור לפתיחת  20ברוב של 

 

 : 2014 תקציב שנת .6

המליאה ע"י ראש המועצה והגזבר , התקציב הוכן ע"ב  הוצגה בפני חברי  2014מסגרת התקציב 

 . 2013סיכום של שנת תחזית נתוני 

  הציג את התפלגות ההכנסות וההוצאות בתקציב.מהנתונים עולה כי  בועז יוסף -גזבר המועצה

  מענק משרד  2%הכנסות ממשרדי הממשלה השונים,41%מההכנסות הם הכנסות עצמיות, 57%

 פעולות 12%פעולות כלליות, 47%שכר כללי,  27%התפלגות ההוצאות בתקציב:  הפנים.

 הוצאות שונות. 3%פירעון מלוות, 11%רווחה,  

 האדם במועצה עפ"י ,את ריכוז נתוני כחדודו פרץ-במסגרת הדיון הציג מנכ"ל המועצה

 .והמחלקות התפלגות האגפים

בהיקף  ציין כי בנוסף לתקציב השוטף,פועלת המועצה לגייס תקציבי פיתוח יוסי ורדיראש המועצה 

 . 2014לשנת ₪ מיליון  20-30 -שלך כ

 . 2014-וללא  מתנגדים מאשרת המליאה את התקציב ל 15ברוב של 

בעד  21ברוב של  לועד מקומי נוה עובד₪  80,000 אישור למתן ערבות למסגרת אשראי ע"ס .7

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה מתן ערבות לועד מקומי נוה עובד .

 ועדים מקומיים  – 2014אישור תקציב  .8



 

 

 2014לשנת  תקציב ה את , 22ישובים מתוך  20יוסי ורדי ראש המועצה עידכן שנכון להיום הגישו  

התקציב ישובים הוחזר  3 -ל תקציב הופוריה עילית עדיין לא הגישו אלומות לאישור המועצה . 

 ל קציר, נווה עובד, וכנרת מושבה. ת : לבדיקה נוספת

 כל תקציבשל נוספת אך הדגיש שתתבצע בדיקה  י הועדים ראש המועצה ביקש לאשר את תקציב

  .באופן פרטני 

עפ"י הרשימה  הועדים המקומיים יבתקצבעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את  13ברוב של 

 . 2014לשנת שהציג ראש המועצה 

 21ברוב של  למטרת פיתוח בתי עלמין במועצה פתיחת חשבון בנק מיוחד בבנק המזרחי .9

 את פתיחת החשבון בבנק המזרחי . וללא מתנגדים מאשרת המליאה

 למטרת פיתוח בתי עלמין במועצה הדתית . 

 -וברמה עיתון בעמק  .10

וזאת עפ"י המלצת עו"ד קורין לאחריות החברה לפיתוח  עבורתהעיתון שהוצאת ראש המועצה עידכן 

 המועצה . יועמ"ש  –

 השינויים בתקציב המועצה יבוצעו בהתאם .

 

 ראש המועצה נועל את הישיבה .
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