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 8.11.14 'פרוטוקול מליאת המועצה מס

 25.11.14 –שלישי  ג' בכסלו תשע"ה שהתקיימה בבית המועצה ביום 

 נוכחים

אלמגור,  יוסי ויסלר  –אלומות, זהבה פרל  –ראש המועצה, אהוד בן אפרים  –יוסי ורדי 

 –אשדות מאוחד, שרה יסעור  –אשדות איחוד, אלי ארזי  –אפיקים, אלמוג אביעוז  –

 –האון, אברהם קופר  –דגניה ב',  חוה ישי  –דגניה א', רם חכמון  –בית זרע,  עודד גנני 

מעגן, עוזי  –קבוץ כנרת, ראובו סמית  –כנרת מושבה, גור מלמד  –חוקוק, גדי מאירי 

פוריה עילית, עדיאל חלמיש  –פוריה נוה עובד, דני סחייק  –עין גב, שמעון שושן  –קרן 

 תל קציר . –

 חסרים :

 –נוה עובד, יוסי עמר  פוריה –מסדה, שמעון סימוני  –אפיקים, ניר מנצר  –מוטי קומרוב 

 שער הגולן. –רביד , יהודה כהן  –כפר עבודה, מירב כבשנה 

 מוזמנים :

 גינוסר . –דודו פרץ, בועז יוסף,  אהוד נוסן, איריס שובל, מאורי ישראלי , אורן שפיצר 

 סדר היום :

 .4.11.14אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 .החלפת חברי ועדת משנה לתכנון והבניה   .2

 גאל נגר )מגנוסר(  שפרש מהמליאה אלמוג אביעוז )אשדות יעקב איחוד( במקום י .א

 עודד גנני )דגניה א'( במקום מירב כבשנה )רביד( . .ב

 . 1-9/14דו"ח ביצוע  – 2014תקציב  .3



 

 

 

 2015מסגרת תקציב  .4

 אינפורמציה  . .5

 

 ראש המועצה יוסי ורדי ביקש בפתח הישיבה להוסיף נושא לסדר היום  דיון 

 של תאגידי המועצה הבאים : 31.12.2013ור דוחות הכספיים ליום ואיש

 קרן עמק הירדן )ע"ר( .א

 החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ  .ב

 חברת ידידי בית גבריאל בע"מ .ג

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הוספת נושא זה לסדר היום . 16

 נדון , סוכם והוחלט :

 :4.11.14אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מישיבה קודמת . 14ברוב של  

 החלפת חברי ועדת משנה לתכנון ובניה .2

 אלמוג אביעוז )אשדות יעקב איחוד( במקום יגאל נגר מגנוסר שפרש מהמליאה . .א

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את בחירתו של אלמוג אביעוז . 15ברוב של 

 במקום מירב כבשנה מרביד . עודד גנני )דגניה א'( .ב

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את בחירתו של עודד גנני . 16ברוב של 

 1-9/14דו"ח ביצוע  – 2014תקציב  .3

ראש המועצה יוסי ורדי  פתח את הדיון ומסר כי עפ"י הדו"ח ניתן לקבוע שהמועצה 

 משתנה . מתנהלת תקציבית בצורה מאוזנת ורואה זאת כהישג גדול במציאות תקציבית

עוד ציין ראש המועצה שהישג זה בזכות מנהלי אגפים, מחלקות וגזבר המועצה 

 שפועלים בדרך מסודרת ותקינה תקציבית .



 

 

 

גזבר המועצה בועז יוסף נתן סקירה מקיפה ומפורטת של סעיפי התקציב של כל 

 מחלקות המועצה וציין שהמועצה מתנהלת בהתאם לתכנון ורואה בזה הישג משמעותי .

 . 1-9/14וללא מתנגדים מאשרת המליאה את דו"ח ביצוע  17רוב של ב

 2015מסגרת תקציב  .4

המתבססת על נתוני  2015יוסי ורדי ראש המועצה  הסביר והציג את מסגרת תקציב 

בהתאמות הנדרשות. בהמשך דבריו מסר שהמועצה קיבלה הודעה כי  2014תקציב 

ועל המועצה לתכנן את תקציב  מלש"ח 5,000יעמוד על  2015מענק האיזון לשנת 

 על בסיס נתון זה . 2015

 מלש"ח . 140 -תעמוד על כ 2015מסגרת התקציב לשנת 

יתקיימו בהנהלת ובמליאת המועצה בתאריכי הישיבות  2015 -הדיונים על תקציב ל

 שנקבעו לכך ופורסמו מראש  .

 ים :לתאגידי המועצה הבא 31.12.2013דיון ואישור הדוחות הכספיים ליום  .5

 קרן עמק הירדן )ע"ר( . .א

 החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ. .ב

 חברת ידידי בית גבריאל בע"מ . .ג

 ראש המועצה יוסי ורדי הציג את  הדוחות הכספיים של תאגידי המועצה: 

של  31.12.13בהמשך סקר גזבר המועצה בועז יוסף את נתוני הדוחות הכספיים ליום 

 כל תאגיד בנפרד ובאופן מפורט .

 עמק הירדן" )ע"ר (. "קרן

וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדוחות הכספיים ליום  12הוחלט : ברוב של 

31.12.2013 . 

 החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ .



 

 

 

וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדוחות הכספיים ליום  12הוחלט : ברוב של 

31.12.2013 . 

 חברת ידידי בית גבריאל בע"מ .

וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדוחות הכספיים ליום  12 הוחלט : ברוב של

31.12.2013 . 

 

 אינפורציה .6

תתכנס מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה  27.11.14ראש המועצה מסר כי ביום ה' 

שהרכבה הינו הרכב מליאת המועצה . על סדר היום: בקשת חברת מקורות לסלילת קו 

חברי הועדה לנהוג עפ"י הנחיות היועמ"ש הועדה מים חוצה עמק הירדן, כן מסר כי על 

 שנשלחו לכל חברי הועדה .

 

 

 ראש המועצה נועל את הישיבה .

 

 בברכה

 

 

 ראש המועצה –יוסי ורדי  רשם הפרוטוקול  –דודו פרץ 
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