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 בוגרי מערכת החינוך  שלנו : על הצער העמוק במות שני הבנים :וכן 

 קיבוץ גינוסר ושלח רפואה שלמה לפצועים .מ ז"לוגיא בוינפלד פוריה עילית מ ז"ל אורון שאול 

 שני נושאים שלא על סדר היום : להוסיףבהמשך ביקש ראש המועצה 

 .  2013 לשנת ביקורת משרד הפניםשעלו ב הצגת תוכנית עבודה לתיקון ליקויים .1

לאוקטובר  22לאוקטובר עד  16אישור נסיעה של ראש המועצה לוושינגטון בין התאריכים  .2

 בהזמנת ארגון ידידי כדור הארץ ועל חשבונם .  2014

 הנושאים לסדר היום . 2 וספתמליאה את הוללא מתנגדים מאשרת ה 15ברוב של  .3

 

 נדון , סוכם והוחלט :

 :24.6.14אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מישיבה קודמת . 17ברוב של  

 : החלפת חברי המליאה .2

 עדי חלמיש מחליף את חיים אופיר . –נציג תל קציר  .א

 עודד גנני מחליף את אמיר בדר . –נציג דגניה א'  .ב

 .חברי המליאה החדשיםוללא מתנגדים מאשרת המליאה את חברי  14ברוב של 



 

 

 החלפות חברים בועדות .3

 עדי חלמיש מחליף את חיים אופיר  –ועדת הביקורת  .א

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את עדי חלמיש לועדת הביקורת . 15ברוב של 

 עודד גנני מחליף את אמיר בדר . –עדת מכרזים ו .ב
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 חידוש מנוי יוסי ורדי ראש המועצה –בחירת נציג המועצה כחבר במועצת איגוד ערים כנרת  .4

איגוד ערים בוללא מתנגדים מאשרת המליאה את חידוש מינוי יוסי ורדי לחבר המועצה  13ברוב של 

 כנרת .

 רבעון שני – 1-6/14ביצוע דו"ח  – 2014תקציב  .5

תקציבי מאוזן הציג את עקרי המשמעויות העולות מהדו"ח, ומסר כי נעמוד ביעד  של ראש המועצה 

 . 2014 -ב

פירוט מלא לגבי הפעילות בכל מחלקות המועצה והצפי לסיום שנת התקציב באופן  הציגגזבר המעצה 

 מאוזן .

 .  1-6/14ביצוע בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את דו"ח  15ברוב של 

 

 המלצת ועדת הביקורת - 2013דו"ח הביקורת המפורט לשנת  .6

ל ופילטופירט את ההמלצות את דו"ח ועדת הביקורת יו"ר ועדת הביקורת הציג אהוד בן אפרים 

 בנושאים המפורטים בדו"ח .

והמועצה של היועמ"ש  הועברה להתיחסותושסוגיית מ"מ ראש המועצה בהעדרו ראש המועצה עידכן 

 המועצה תטפל ותתקן את הליקויים. נושאיםשאר הבתנהג עפ"י חוות דעתו. 

 הביקורת .המלצות ועדת בעד וללא מתנגדים המליאה מאשרת את  15ברוב של 

 המלצת ועדת הביקורת – 31.12.13דו"ח הביקורת לדו"ח כספי ליום  .7

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את המלצות ועדת הביקורת . 13ברוב של 

 אישור הדוחות הכספיים : .8

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדוחות הכספיים . 13ברוב של 



 

 

 שוביםהשתתפות המועצה בתקציב אחזקת גני הילדים בי .9

גנים  27-ל  בחודש לאחזקה שוטפת ₪  1000של בסכום עה לסיוע צההציג ראש המועצה יוסי ורדי 

חודשי פעילות ובשלב זה  10 -בישובי המועצה עם סמל מוסד של משרד החינוך . המימון יהיה ל

 מצ"ב ההצעה . . 2014לספטמבר  1 -הנושא יופעל החל מהבלבד  2014 -מתוכנן ל

 אחזקת גני הילדים.בהשתתפות המועצה ההצעה לוללא מתנגדים מאשרת המליאה את  11ברוב של 

 מצ"ב ההצעה . –סעיף אחזקת גני הילדים בישובים  – 2014עידכון תקציב  .10

 מתנגדים מאשרת המליאה את עידכון התקציב . וללא 11ברוב של 

 .וללא מתנגדים מאשרת המליאה את מיחזור המלוות  14ברוב של 

 מיחזור מלוות  .11

לשנה.  5%גזבר המועצה הציג הצעה לביצוע מיחזור מילוות  הקיימות כיום בתנאים של צמוד למדד+ 

 הלוואות אלו יוחלפו בהלוואה בתנאים טובים יותר.

מש"ח בריבית עד פריים, הריבית המדוייקת תקבע ביום קבלת ההלוואה  7.2גובה ההלואה עד  

 ובתנאים הטובים ביותר .

 שנים + שנה גרייס(. 14שנים ) 15ההלוואה הינה לתקופה של 

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את מיחזור המלוות . 14ברוב של 
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 ר את רשימת התברים הנ"ל :ושילא ביא יוסי ורדי ראש המועצה מ

 הגדלת תב"ר. -תשתיות לשכונה בהרחבה של אשדות יעקב מאוחד :2062תב"ר מס 

 ₪.  7,220,000 סכום קודם:

 ₪.  3,112,000 סכום הגדלה:

 ₪. 10,332,000 סה"כ :

 ₪.  5,320,000  -משרד השיכון  מקורות מימון:

 ₪  .  5,012,000 -כספי משתכנים דמי פיתוח 

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר . 12ברוב של 



 

 

 תכנון ובניית אולם ספורט בבית ירח )בשלב זה רק התכנון( . :2125תב"ר מס' 

 ₪.  760,000 סכום:

 ₪. 760,000-מפעל הפיס  מקורות מימון: 

 המליאה את התב"ר .וללא מתנגדים מאשרת  12ברוב של 

 סימון כבישים והתקני בטיחות. :2126תב"ר מס' 

 ₪.  115,000 סכום:

 ₪. 89,950 - משרד  התחבורה  מקורות מימון: 

 ₪. 25,050 -קרן פיתוח מועצה 

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר . 12ברוב של 

 ר.התאמת מבנה לגן ילדים בקיבוץ תל קצי:2127תב"ר מס' 

 ₪.  160,000 סכום:

 ₪. 120,000 -משרד החינוך   מקורות מימון: 

 ₪. 40,000 - השתתפות הקיבוץ

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר . 11ברוב של 

 מיחזור מלוות ביוב. :2128תב"ר מס' 

 ₪.  7,200,000 סכום:

 ₪. 7,200,000 - מבנק דקסיה או לאומי או מזרחי או פועלים  מקורות מימון: 

 . 0%בתנאים: לכל היותר בריבית של פרים+ 

 .מצ"ב דברי הסבר

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר . 12ברוב של 

 פיתוח תשתיות שכונה קהילתית בתל קציר. :2129תב"ר מס' 

 ₪.  2,650,000 סכום:

 ₪. 1,105,000 -משרד השיכון  מקורות מימון: 

 ₪. 1,545,000 -משתכנים כספי 

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר . 12ברוב של 

 

 



 

 

 קו ביוב מאסף מזרח הכנרת :2130תב"ר מס' 

 ₪.  21,000,000 סכום:

 ₪. 9,800,000  - מענק ממילת"ב מקורות מימון: 

 ₪. 11,200,000 -הלוואה 

 התב"ר . וללא מתנגדים מאשרת המליאה את 12ברוב של 

 *ראש המועצה מסר כי תנאי ההלוואה יובאו לאישור המליאה בנפרד ולקראת קבלתה .

 שיפוץ מגרש כדורגל בישוב נוה עובד :2131תב"ר מס' 

 ₪.  200,000 סכום:

 ₪. 200,000 - משרד הפנים  מקורות מימון: 

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר . 12ברוב של 

 מדידות בישובים לצורך חיוב ארנונה :2132תב"ר מס' 

 ₪.  169,000 סכום:

 ₪. 169,000 - משרד הפנים  מקורות מימון:

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר . 12ברוב של 

 

 2013הצגת תוכנית עבודה לתיקון ליקויים מביקורת משרד הפנים  .14

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התוכנית 13ברוב של 

 "ידידי כדור הארץ"אישור נסיעת ראש הרשות לוושינגטון במסגרת ארגון  .15

-16המליאה את הנסיעה של ראש הרשות לחו"ל בין התאריכים  וללא מתנגדים מאשרת 13ברוב של 

22/102014 . 

 אינפורמציה .16

 3770במערכת החינוך במועצה ,  1.9.14יוסי ורדי דיווח על פתיחת שנת הלימודים ביום  .א

 . 6ועד  0מגיל  םילדי 1067תלמידים בבתי הספר,  2,703ילדים , 

יוסי הודה לעפרה פייקוב מנהלת אגף חינוך נוער וספורט לצוות החינוך במועצה, למנהלות בתי הספר 

 ולצוותי החינוך בישובים שעמלו והכינו את שנת הלימודים תשע"ה שנפתחה כסדרה .

י מסר כי הבית פתח את שעריו יוס -פתיחת שנת הפעילות תשע"ה בבית יד לבנים  .ב

לפעילות המרכזים למוסיקה מחול ומרכז עידן . יוסי הודה לצוות שעסק בחודשי החופש 



 

 

מנהלת  פינסקי-מנהלת הבית, נירה ספיר –הגדול בהכנת הבית לפעילות : אלה פארן 

 מדריכיםהמורים וההמרכז למוסיקה ומחול, רותם אלטמן מנהלת מרכז עידן, ואתן צוות 

 רכזי המוסיקה והמחול .של מ

משפחות  19לטו בישובי המועצה קיוסי מסר כי במחזור אוגוסט נ –בית ראשון במולדת  .ג

ילדים בישובים : חוקוק, אפיקים, אשדות מאוחד, בית זרע, תל קציר ועין גב . את  30ואתן 

צמיחה דמוגרפית  –הפעולה החשובה הזו מרכזת רונית איתן מנהלת מחלקת צ.ד.ק 

 וקליטה ואיתה אלה לוין פרוייקטורית קליטה .

  

 ראש המועצה נועל את הישיבה .

 

 בברכה

 

 

 

 ראש המועצה –יוסי ורדי  רשם הפרוטוקול –דודו פרץ 
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