
 

 

 ח' חשון תשע"ו

 2015אוקטובר  21

221358  - 2015 

  9.10.15פרוטקול מליאת המועצה מספר 

 20.10.15 –שהתקיימה בבית המועצה ביום שלישי י' בחשון תשע"ו 

 נוכחים :

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

 –בית זרע, אורן שפיצר  –אשדות מאוחד, שרה יסעור  –אפיקים, אלי ארזי  –קומרוב 

עין  –כנרת קיבוץ, עוזי קרן  –חוקוק, גור מלמד  –האון, אברהם קופר  –גינוסר, חוה ישי 

שער הגולן, עדיאל  –רביד, יהודה כהן  –פוריה נוה עובד, דני דותן  –גב, שמעון סימוני 

 תל קציר . –חלמיש 

 חסרים :

דגניה א', רם  –אשדות איחוד, עודד גנני  –אפיקים, אלמוג אביעוז  –אלון מרימסקי 

 –מסדה, ראובן סמית  –כנרת מושבה, ניר מנצר  –דגניה ב', אוריה מאירי  –חכמון 

פוריה  –פריה כפר עבודה, דני סחייק  –פוריה נוה עובד, יוסי עמר  –מעגן, שמעון שושן 

 עילית .

 מוזמנים :

 מבקר . -דודו פרץ, בועז יוסף, מאורי ישראלי, אהוד נוסן 

 סדר היום :

 . 8.9.15אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 המלצות ועדת הביקורת : .2

 .2014דו"ח ביקורת המפורט של המועצה לשנת  .א

 . 31.1.2.14ח כספי של המועצה ליום דו" .ב



 

 

 

הצגת הדוחות הכספים של תאגידי המועצה לאחר דיון ואישור המוסדות כל  .3

 תאגידים :

 . 19.5.15אושר בדרקטוריון ביום  –החברה לפיתוח עמק הירדן  .א

 . 28.5.15אישור בדרקטוריון ביום  –חברת ידידי בית גבריאל  .ב

 . 8.9.15יום אושר באסיפה הכללית ב –קרן עמק הירדן  .ג

 . 31.12.14אישור הדו"ח הכספי ליום  –ועד מקומי בדגניה ב'  .4

 אישור הרכב ועדת הביקורת : –ועד מקומי אשדות יעקב איחוד  .5

 רמי רווחה .א

 עופר חלף .ב

 ישראל ברקאי .ג

 אישור תברים . .6

 אינפורמציה . .7

 

 נדון, סוכם הוחלט :

 המועצה להוסיף לסדר היום את הסעיף הבא :בפתח הישיבה מבקש ראש 

 של הועדים המקומיים : בית זרע ופוריה עילית. 31.12.14אישור הדוחות הכספיים ליום 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה הכללת סעיף זה לישיבה . 13

  8.9.15אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישור הפרוטוקול ישיבה קודמת . 13

 המלצות ועדת הביקורת : .2

 . 2014דו"ח ביקורת המפורט של המועצה לשנת  .א

 . 31.12.14דו"ח כספי של המועצה ליום  .ב



 

 

 

אהוד בן אפרים יו"ר ועדת הביקורת הציג את עיקרי הממצאים של הועדה  ומסר כי 

לאשר את הדוחות. עוד ציין כי לדעת הועדה דו"ח מבקר משרד  הועדה ממליצה למליאה

הפנים מצביע על ניהול תקין של המועצה, וכי הליקויים וההערות בדוח המבקר הם 

 מינוריים .

ועדת הבקורת קיבלה דו"ח בדבר טיפול בליקויים ובהערות מבקר משרד הפנים שערך 

 דודו פרץ מנכ"ל המועצה .

לה הבהרות בכל הנושאים שהעלתה במסמך מפורט אותו הכין עוד הוסיף כי הועדה קיב

 בועז יוסף גזבר המועצה .

אהוד בן אפרים ציין כי המועצה פועלת בכל נושא ההתקשרויות עם נותני שרות למועצה 

 עפ"י הנדרש .

ועדת הביקורת ממליצה לבחון את נושא העסקתו של רואה החשבון של המועצה ולפעול 

 ם .עפ"י הנוהלים הנדרשי

. בועז ציין שסיימנו 31.12.14בועז יוסף הציג את עיקרי הדו"ח הכספי של המועצה ליום 

מש"ח  13 -את השנה באיזון בין הכנסות להוצאות אך יש לנו גרעון מצטבר של כ

(  עם 10% -שבשלב זה אינו משפיע על העבודה השוטפת של המועצה . )הגרעון קטן מ

 ון זה וכך אנו פועלים .זאת אסור שהגרעון יגדל מעבר לנת

בנושא ארנונה המועצה עמדה ביעדים, קיים גידול משנה לשנה וזאת לאור ההרחבות 

 בישובים וגידול בעסקים .

 מש"ח סייע למועצה לסיים באיזון . 5בגובה  2014מענק האזון של 

ראש המועצה יוסי ורדי מבקש להביא לאישור המליאה את המלצות ועדת הביקורת 

 י שהוצגו :לאישור כפ

 2014דו"ח הביקורת המפורט של המועצה לשנת  .א



 

 

 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדו"ח המפורט . 15

 31.12.14דו"ח כספי של המועצה ליום  .ב

   בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדו"ח הכספי של המועצה ליום  15

15.12.14 . 

תאגידי המועצה לאחר דיון ואישור במוסדות כל הצגת הדוחות הכספיים של  .3

 תאגיד:

 . 10.5.15אושר בדירקטוריון ביום  –החברה לפיתוח עמק הירדן  .א

 . 28.5.15אושר בדרקטוריון ביום  –חברת ידידי בית גבריאל  .ב

 . 8.9.15אושר באסיפה הכללית ביום  –קרן עמק הירדן  .ג

מחוייבת עפ"י חוק להציג לחברי יוסי ורדי ראש המועצה מסר לחברי המליאה שהמועצה 

המליאה את הדוחות הכספים של כל התאגידים שבאחזקת הרשות ולעדכן שבוצעו 

 דיונים ואישורים של הדוחות במוסדות של כל התאגידים כפי שאנו מחויבים עפ"י חוק .

התאגידים של המועצה הדוחות הכספיים אושרו במוסדות  3 -ראש המועצה ציין שב

רה לפיתוח עמק הירדן וחברת ידידי בית גבריאל ע"י הדירקטוריונים המתאימים, החב

 וקרן עמק הירדן אושר באסיפה הכללית. 

רואת חשבון מאיה ספיר ממשרד רואה  החשבון של מירל הציגה בפני המליאה את 

 הדוחות הכספיים של החברה לפיתוח עמק הירדן והדוחות הכספיים של קרן עמק הירדן. 

סקירה של הדוחות הכספיים של ידידי בית גבריאל  . כמו כן הציג בועז  בועז יוסף נתן 

 את עיקרי ההכנסות וההוצאות של ידידי בית גבריאל .

של  2014יוסי ורדי מבקש מהמליאה לאשר את שלושת הדוחות הכספים לשנת 

 התאגידים שבאחזקת המועצה .



 

 

 

של תאגידי  2014נת בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדוחות הכספיים לש 10

 המועצה .

אישור דוחות כספיים של הועדים המקומיים דגניה ב', בית זרע, ופוריה עילית  .4

 . 31.12.14ליום 

בעד וללא התנגדות מאשרת המליאה את הדו"ח הכספי של  13 –דגניה ב'  .א

 ועד דגניה ב' .

בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדו"ח הכספי של  13 –בית זרע  .ב

 ית זרע .ועד ב

בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדו"ח הכספי  13 –פוריה עילית  .ג

  של ועד פוריה עילית .

 אישור הרכב ועדת הביקורת –ועד מקומי אשדות יעקב איחוד  .5

ראש המועצה יוסי ורדי מביא לאישור המליאה את הרכב חברי ועדת הביקורת של 

 הישוב: 

 רמי רווה .א

 עופר חלף .ב

 ישראל ברקאי .ג

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הרכב ועדת הביקורת . 14ברוב של 

 אישור תברים :

 ראש המועצה יוסי ורדי מבקש לאשר את התברים הבאים :

 שיקום גדר היקפית בקיבוץ דגניה ב':2166תב"ר מס' 

 ₪  200,000סכום:

 ₪. 200,000- משרד הביטחוןמקורות מימון: 



 

 

 

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה . בעד 14

 שיקום גדר היקפית בקיבוץ האון :2167תב"ר מס' 

 ₪  200,000סכום:

 ₪. 200,000- משרד הביטחוןמקורות מימון: 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 14

 שיקום גדר היקפית בקיבוץ אפיקים :2168תב"ר מס' 

 ₪  200,000סכום:

 ₪. 200,000- משרד הביטחוןמקורות מימון: 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 14

 שיקום דרך היקפית בקיבוץ עין גב  :2169תב"ר מס' 

 ₪  100,000סכום:

 ₪. 100,000- משרד הביטחוןמקורות מימון: 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 14

 שיקום גדר היקפית בקיבוץ תל קציר. :2170תב"ר מס' 

 ₪  200,000סכום:

 ₪. 200,000- משרד הביטחוןמקורות מימון: 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 14

 שיקום גדר היקפית בקיבוץ שער הגולן :2171תב"ר מס' 

 ₪  50,000סכום:

 ₪. 50,000- משרד הביטחוןמקורות מימון: 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 14

 תכנון מעבר תת קרקעי בין המכללה למעונות:2172תב"ר מס' 



 

 

 

 ₪  200,000סכום:

 ₪. 160,000- משרד התחבורהמקורות מימון: 

 ₪. 40,000מכללת כנרת

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 14

 סדרי בטיחות בסמוך לגני ילדים במושבת כנרתה:2173תב"ר מס' 

 ₪  300,000סכום:

 ₪. 240,000- משרד התחבורהמקורות מימון: 

 ₪. 60,000קרן פיתוח כנרת מושבה

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 14

 דתכנון כביש גישה ובובת אוטובוסים למרכז חינוכי בקיבוץ רבי:2174תב"ר מס' 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 14

 ₪  90,000סכום:

 ₪. 72,000- משרד התחבורהמקורות מימון: 

 ₪. 18,000 קרן פיתוח מועצה

  בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 14

 הסדרת מדרכה בסמוך לגני ילדים בקיבוץ גינוסר:2175תב"ר מס' 

 ₪  300,000סכום:

 ₪. 240,000- משרד התחבורהמקורות מימון: 

 ₪. 30,000 קרן פיתוח מועצה

 ₪ . 30,000 -השתתפות קיבוץ גינוסר 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 14

 שיפוץ מחסן נשק בקיבוץ דגניה א':2176תב"ר מס' 



 

 

 

 ₪  20,000סכום:

 ₪. 20,000- משרד הביטחוןמקורות מימון: 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 14

 שיקום גדר בבית הספר בית ירח :2177תב"ר מס' 

 ₪  44,000סכום:

 ₪. 44,000- משרד החינוךמקורות מימון: 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 14

 דרך יצחק רבין" פיתוח  שביל " :2178תב"ר מס' 

 ₪  581,670סכום:

 ₪. 581,670-קרן לשמירת שטחים פתוחים    –רמ"י מקורות מימון: 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה . 14

 

 אינפורמציה : .6

 נהריים  .א

בימים אלו מתבצעת עבודת פיתוח גדולה בנהריים בניית גשר חדש ופיתוח סביבתי 

 ה ע"י משרד הבטחון .. העבוד 2018שאמורה להסתיים בינואר 

העבודה נעשית בתיאום מלא עם הירדנים במקביל מתבצע פיתוח של שביל הסכרים, 

 בתקציב משרד התיירות ע"י החברה הממשלתית לתיירות.

 כיכרות  בעין גב .ב

כיכרות בכניסה לקיבוץ עין גב, והכניסה  2בימים אלו יוצא לדרך פרוייקט חשוב של בניית 

 מלש"ח מבוצע ע"י איגוד ערים כנרת. 8 -בעלות של כ לחוף סוסיתא, הפרוייקט

 



 

 

 

 ראש המועצה נועל הישיבה !

 

 

 ראש המועצה –יוסי ורדי  רשם הפרוטוקול –דודו פרץ 
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