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 2.3.15 'פרוטוקול מליאת המועצה מס

 31.3.15-תשע"ה  ןניס' באי שלישי בבית המועצה ביום שהתקיימה 

 נוכחים

אלמוג אביעוז , אפיקים –מוטי קומרוב  אלמגור,  – לזהבה פר, המועצהראש  –יוסי ורדי 

 –אורן שפיצר  בית זרע,  – רשרה יסעואשדות מאוחד,  –אשדות איחוד, אלי ארזי  –

 –גור מלמד , חוקוק – אברהם קופרהאון,  –חוה ישי  דגניה ב',  –רם חכמון  גנוסר, 

פוריה  –שמעון סימוני  פוריה נוה עובד, –שמעון שושן  עין גב, –עוזי קרן כנרת קיבוץ, 

 . שער הגולן -פוריה עילית, יהודה כהן  –דני סחייק   נוה עובד, 

 חסרים :

 –גדי מאירי דגניה א',  –אפיקים, עודד ענני  –אלומות, יוסי ויסלר  –אהוד בן אפרים 

מירב ,  כפר עבודה,  –יוסי עמר מעגן,  –ראובן סמית מסדה,  –ניר מנצר  כנרת מושבה,

 . תל קציר –עדיאל חלמיש רביד,  –כבשנה 

 מוזמנים :

 .ערן שגיא,מאורי ישראלי איריס שובל,  בועז יוסף, דודו פרץ, 
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 אישור תב"רים . .6

 אינפורמציה .7

 :נדון, סוכם והוחלט

 :3.2.15אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 .מישיבה קודמתמליאה את הפרוטוקול וללא מתנגדים מאשרת ה 14ברוב של 

 2014דו"ח סיכום תקציב  .2

והדגיש ששנת  2014ראש המועצה יוסי ורדי הציג את עיקרי דו"ח סיכום תקציב 

 ביצועהסתיימה מאוזנת וזאת הודות למנהלי אגפים ומחלקות תוך  2014הכספים 

ראש המועצה הודה לבועז יוסף גזבר המועצה על עריכת וביצוע   בהיקף גדולפעילות 

 . ו"ז קצר הדו"ח בל

בו לאורך כל השנה לעסוק והצורך על סעיפי התקציב נתן פירוט בועז יוסף גזבר המועצה 

 . התקציב  ילעמידה ביעד דרךב

 . 2014וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדו"ח סיכום תקציב  15ברוב של 

 תביעת לשון הרע נגד חיים חליוה ו"כוכב הצפון" .3

, 6.2.15ב הצפון" שפורסמה ביום כוכלכתבה בעיתון " חסתיהמתיתביעת לשון הרע 

העיתון, בעליו ועורכו חיים הוגשה ע"י המועצה לבית המשפט השלום בטבריה כנגד 

 .חליוה

  ראש המועצה יוסי ורדי הציג בפני המליאה את עיקרי תביעת הדיבה על הוצאת

לשון הרע כנגד המועצה כפי שבאו לידי ביטוי בכתבה אותה כתב ופרסם חיים 

 .במסגרת עבודתו העיתונאית חליוה בעיתונו כוכב הצפון

  ראש המועצה הציג בפני המליאה את העתירה שהגיש עורך דינו של חיים חליוה

הטוען כי  ,נים מנהלייםימשפט לעני תת המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבילבי



 

 

 

כי טרם הגשת מן הטעם בין היתר ביעת הדיבה הוגשה בחוסר סמכות וזאת ת

 .מליאת המועצההובאה לאישור התביעה לא 

  מיותר בדיעבד אשרורה עצםוביניהן כי  טענות מספר הועלו במהלכוהתקיים דיון, 

עצם הגשת מהסתייגות גם  הועלתה; מראש לאישור להביא היה צריך לא אכן אם

 למהות קשר ללאתפקיד ציבורי  ובעל"ר ועד מקומי כיו שמשמש מיתביעה כנגד 

שהמועצה לא יכולה לעבור לסדר היום על  טענות הועלו; מנגד הנתבע העניין

 ולכן ,שלילי באור עצמה אותהמאחר והדברים מציגים  ,הנטען כלפיה בכתבה

 .בהליך לנקוט צורך קיים

  ביחס לכתבה ראשית, כי התביעה הוגשה כנגד מר חליוה הבהיר ראש המועצה

 ולא מתוקף היותו יו"ר ועד מקומי. ,כוכב הצפוןשפרסם כעיתונאי בעיתונו 

  ,הנושא עלה לדיון רק כדי להסיר מהדרך טענה טכנית פרוצדורלית מיותרתשנית 

המשפט האזרחי שאליו הוגשה -ובכך לאפשר לבית ,שעלתה בעתירה המנהלית

עמדת לפי למרות ש, לדון במהות ובתוכן התביעה לגופה - תביעת לשון הרע

גם אם חובה בחוק לאשר במליאה תביעה שמגישה המועצה, אין יועמ"ש המועצה 

 .מדובר בתביעת לשון הרע

 ה ר חליובעה חשאית בשל נוכחותו של מלאחר דיון בעניין, הועלתה בקשה להצ

בחר לצאת מיוזמתו, הוסרה הבקשה ונתקיימה מר חליוה . מאחר והדיונים באולם

 .בגין לשון הרע הצבעה לאישור הגשת כתב התביעה

 .מאשרת המליאה את תביעת לשון הרע מתנגדים 2-ותומכים  11ברוב של 

 חוק עזר לסלילת רחובות : .4

ואת  לסלילת רחובות ראש המועצה יוסי ורדי הציג את התהליך להכנת חוק עזר

התעריפים הקיימים העקרונות להכנת העבודה והצורך לעדכנו וזאת עקב פקיעת תוקף 



 

 

 

, שחר נציג חברת אורבניקס הציג את עיקרי העבודה ואת התהליך  30.6.15ביום בחוק 

העבודה  שלהתחשיב החדש וזאת ע"י פירוט כיצד נבנה להכנת התיקונים בחוק וכן 

 ג'יגה חברת קיבל את אישור  שהתחשיב שהוכן עקרונות העבודה, עוד עדכן שחר ו

חזי צ'צ'יק הציג את מטעם חברת אורבניקס המהנדס  . שהוא נאמן משרד הפנים לנושא

 ורך ביצוע התחשיב .צריכוז הנתונים שאסף וערך ל

ג וזאת שתיקבע מליאה מיוחדת רק בנושא הנ"ל לאחר הח סיכםראש המועצה יוסי ורדי 

. יוסי מבקש מהחברים להכין מראש הכרוכים בו וריבוי הפרטים הנושא לאור חשיבות

 יון יהיה יעיל .דע"מ שה בכתב שאלות

 :שבון בנק ויפוי כח לניהול השקעותאישור לפתיחת ח .5

 בקש להביא לאישור המליאה את הנושאים הבאים:ורדי מ ראש המועצה יוסי

פתיחת חשבון בנק חדש בבנק לאומי סניף טבריה ולאשר צפייה וביצוע פעולות ע"י  .1

 מורשי החתימה של המועצה הן באופן ישיר והן באמצעות האינטרנט .

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את פתיחת החשבון . 13

לתת למנהל השקעות "הלמן אלדובי ניהול תיקי השקעות בע"מ" , ייפוי כח לשמש  .2

הל תיקים בפקדון ניירות ערך , בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים, בחשבון בנק כמנ

 הנ"ל )בבנק לאומי( שנפתח במיוחד לצורך זה.

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 13

לתת לבית השקעות "אקסלנס נשואה " או לבית השקעות "פעילים"  )תלוי ממי נקבל  .3

מש כמנהל תיקים בפקדון ניירות ערך , את התנאים הטובים ביותר( ,  ייפוי כח לש

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים, בחשבון המתנהל בבנק מזרחי סניף טבריה, 

במקום הייפוי כח שניתן בעבר לבית השקעות "אתגר". בית השעות "אתגר" יוצא כי 

 השיג את התשואה הנמוכה מבין ארבעת בתי השקעות שמנהלים כיום אצלנו תיקים.



 

 

 

 ללא מתנגדים מאשרת המליאה .ו 13ברוב של 

 

האישורים יהיו בכפוף לבדיקה חוזרת של הגזבר ובדיקה של היועץ המשפטי לגבי 

 תקינות הנוהל .

 

 ראש המועצה יוסי ורדי מבקש לאשר התב"רים הבאים : .6

 הגדלת תב"ר. -הכנת חוקי עזר  :  1727תב"ר מס' 

 ₪.  60,000סכום מקורי:

 ₪. 100,000סכום ההגדלה:

 ₪.  60,000-משרד הפנים מקורות מימון:

 ₪ 100,000-קרן פיתוח מועצה 

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה  . 11ברוב של 

  11במרוב של 

 הגדלת תב"ר. -שיפוץ מגרש כדורגל בנוה עובד :  2131תב"ר מס' 

 ₪.  200,000סכום מקורי:

 ₪. 100,000סכום ההגדלה:

 ₪.  200,000-משרד הפנים מקורות מימון:

 ₪ 100,000-קרן פיתוח מועצה 

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 11של  בברו

 

 הגדלת תב"ר. -שיקום כביש וביוב בדרך גן רחל כנרת המושבה :  2076תב"ר מס' 

 ₪.  700,000סכום מקורי:



 

 

 

 ₪. 50,000סכום ההגדלה:

 ₪.  400,000-קרן היטל השבחה כנרת המושבה מקורות מימון:

 ₪ (. 300,000)היה ₪.  350,000-קרן היטלי ביוב מועצה 

 .וללא מתנגדים מאשרת המליאה  11ברוב של 

  שיפוץ מגרש כדורסל בקיבוץ כנרת:2150תב"ר מס' 

 ₪.  140,000סכום:

 ₪. 90,506-טוטו קרן המתקניםמקורות מימון: 

 ₪. 49,494 -קיבוץ כנרת 

 . מתנגדים מאשרת המליאהוללא  11ברוב של 

 מחשבים( 68מחשבים ניידים לתלמידי בי"ס בית החינוך ):2151תב"ר מס' 

 ₪.  108,630סכום:

 ₪. 75,000-משרד החינוך מקורות מימון: 

 ₪. 7,665-בי"ס בית החינוך 

 ₪ 18,300-השתתפות ההורים

 ₪. 7,665תקציב מחלקת החינוך )פרויקטים(

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 13ברוב של 

 

 אינפורמציה : .7

 יתקיים טקס לחנוכת מצפה ע"ש אורון שאול ז"ל .  21.4.15ביום ג' 

 .ישלחו הזמנות - חברי המליאה מוזמנים 

 

 ראש המועצה נועל את הישיבה .



 

 

 

 בברכה

 

 

 ראש המועצה –יוסי ורדי  רשם הפרוטוקול   –דודו פרץ 
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