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 2.2/2017פרוטוקול מליאת המועצה מספר 
 21.2.2017 –בטבת תשע"ז  כ"ה בשבטשהתקיימה ביום שלישי 

 
 

 נוכחים :

אלמגור, מוטי  -אלומות, זהבה פרל  –ראש המועצה, אהוד בן אפרים  –עידן גרינבאום 

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

כנרת מושבה,  –האון, אוריה מאירי  –דגניה ב', חוה ישי  –דגניה א', רם חכמון  –עודד גנני 

פוריה נוה עובד, יוסי  –פוריה נוה עובד, שמעון סימוני  –מעגן, שמעון שושן  –ראובן סמית 

 .תל קציר –שער הגולן, עדיאל חלמיש  –ד, יעקב קרני רבי –כפר עבודה, דני דותן  -עמר 

 

 חסרים :

גור מלמד  חוקוק, –אשדות איחוד, אברהם קופר  –אפיקים, אלמוג אביעוז  –אלון מרימסקי 

 עין גב. –פוריה עילית, עוזי קרן  –מסדה, דני סחייק  –ניר מנצר  כנרת קיבוץ,  –

 משתתפים :

 צחי בוחניק, עופרה פייקוב.עו"ד גולן לוי , בועז יוסף, מיה ונטורה, דודו פרץ, 

 : סדר היום

 . 17.1.17 אישור פרוטוקול קודם מיום  .1

  : מנוי מ"מ גזבר המועצה .2

 -ועד ל  22/2/2017המועצה ממנה את צחי בוחניק כמ"מ גזבר המועצה מיום 
או עד למינוי גזבר למועצה , הקודם מבניהם .  1/5/2017  

בועז יוסף יחדל להיות גזבר המועצה ומורשה חתימה . 22/2/2017בתאריך   
מ"מ גזבר המועצה יהיה מורשה חתימה בכל המקומות שגזבר המועצה הינו 
 מורשה חתימה .

מצ"ב  –שמעון פרס ז"ל "גשר פרס לשלום"  9-גשר נהריים ע"ש נשיא המדינה ה .3

 אישור משרד הבטחון .

 מקומיים.ישור תקציב ועדים א .4

 הסכם עם ארגון אכסניות הנוער ביחס לאכסנית כרי דשא. .5

 מצ"ב.  -מוזמנים פרופ' ביין ואלכס אלתר  –ועדת ביין  .6

 מצ"ב חומר. -  2016דו"ח רבעון דצמבר  .7

 



 

 

 

 מצ"ב – 2016סגירת תבר"ים לשנת  .8

 מצ"ב . –תברים  .9

 אינפורמציה  . .10

 
 נדון, סוכם והוחלט

 17.1.17אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את פרוטוקול ישיבתה הקודמת. 9

 : מנוי מ"מ גזבר המועצה .2

 22/2/2017גזבר המועצה מיום  ורשה חתימההמועצה ממנה את צחי בוחניק כמ
או עד למינוי גזבר למועצה , הקודם מבניהם .  1/5/2017 -ועד ל   

גזבר המועצה ומורשה חתימה .בועז יוסף יחדל להיות  22/2/2017בתאריך   
מ"מ גזבר המועצה יהיה מורשה חתימה בכל המקומות שגזבר המועצה הינו 
 מורשה חתימה .

מאשרת המליאה . בעד וללא מתנגדים 13  
מצ"ב  –שמעון פרס ז"ל "גשר פרס לשלום"  9-גשר נהריים ע"ש נשיא המדינה ה .3

 אישור משרד הבטחון

מאשרת המליאה . יםבעד וללא מתנגד 13  
 
 

 אישור תקציב ועדים מקומיים. .4

ראש המועצה מדגיש שהתקציבים של הישובים שאותם מאשרים היום עברו בדיקה 

 ואישור של טל יערי מנהלת החשבונות הראשית של המועצה.

  הם:אותם מאשרים הישובים 

 באש"ח 2017הצעת תקציב  וועד הישוב

  
סה"כ 
 תקציב

השתתפות 
המועצה 

 בוועד

התאמה 
לתקציב 
 המועצה

התאמת 
ביצוע 

2015/16 
 למועצה

 √ ** 144 254 אלומות

 √ ** 500 876 אפיקים

 √ 50 172 642 אלמגור

 √ ** 145 149 אשדות יעקב מאוחד

 √ ** 200 789 אשדות יעקב איחוד

 √ ** 61 330 האון

 כפר עבודה
712 320 320 √ 

        

 √   330 1,429 כנרת מושבה

 √ ** 190 209 כנרת

 √ ** 101 122 מסדה

 √ ** 75 185 מעגן

 √ ** 130 300 גב-עין

 √ ** 26 150 רביד



 

 

     

 √ ** 146 1,180 הגולן-שער

       7,327 סה"כ

 הארות כלליות:     
  

בעד וללא מתנגדים 16  
 

 .הסכם עם ארגון אכסניות הנוער ביחס לאכסנית כרי דשא .5

 ים מאשרת המליאה.וללא מתנגד בעד   13
 

 מוזמנים פרופ' ביין ואלכס אלתר  –ועדת ביין  .6

 פרופ' ביין מציין את העקרונות עליהם נשענת הצעת הוועדה.

ראש המועצה מציין כי לאחר דיונים מעמיקים שנערכו בהנהלה, אישרה ההנהלה את 

הצעת הוועדה עם תיקון עוזי קרן. הנוסחה הינה זהה וקבועה בכל הישובים, להוציא את 

האון שהוגדר בהנהלה כישוב בסטטוס מיוחד לכן הוא הוחרג מטבלת הסכומים והוכפל 

 260שבהצעת המקור האון היו אמורים לקבל  סכום ההחזר שאותו הישוב מקבל. לציין,

אש"ח החזר, אזי כפול ממה שקיבל עד  120אש"ח ולאחר השינוי בהנהלה הוחלט על 

היום. באופן כללי, ככל שיש בישוב יותר אנשים המקבלים הנחה בארנונה כך גדל הסכום 

 אותו היא מקבלת.

התוצאה אך סבור  שמעון שושן פותח את דבריו בכך שהוא מברך על הצעד וגם על

 עילית יש לבצע את ההפחתה באופן הדרגתי בגלל הסכום אותו מאבד הוועד.-שבפוריה

, סכום  3,583,000ראש המועצה מסביר שתקציבו של הישוב פוריה עילית עומד על כ 

שהוא גדול מאוד לכל הדעות המאפשר התנהלות טובה מאוד גם לאחר הפחתת החזר 

 אותו הוא מקבל.

 .מאשרת המליאה םלא מתנגדיבעד ול  16

   2016דו"ח רבעון דצמבר  .7

 גזבר המועצה מציג את הדו"ח ומציין שהינו מאוזן.

 .מאשרת המליאה  בעד וללא מתנגדים 13
 

  2016סגירת תבר"ים לשנת  .8

 .מאשרת המליאה בעד וללא מתנגדים 13

 

 רים "תב .9

  'תב"ר )אושר בעברהגדלת  –חיבור חשמל נפרד לבי"ס מול גלעד :1881תב"ר מס– 
120000 ₪ 

 ₪    220,000   סכום:
 ₪. 120,000  -משרד החינוך          מקורות מימון: 



 

 

    
 

 ₪ .  100,000  -קרן פיתוח מועצה 
 . 1881מאשרת המליאה את תב"ר מס'  בעד ולא מתנגדים 11
 

  'אושר בעבר הגדלת תב"ר ) –תיקון ליקויי בטיחות בבית בנדל   :1995תב"ר מס– 
550,000  )₪ 

 ₪    650,000   סכום:
 ₪. 130,000  -טוטו קרן המתקנים          מקורות מימון: 

 420,000)היה ₪ .   520,000  -קרן פיתוח מועצה    
 ) ₪ 
 . 1995מאשרת המליאה את תב"ר מס'  בעד ולא מתנגדים 17

 

  'אושר בעבר "ר )הגדלת תב –אולם ספורט בית החינוך דגניה :2212תב"ר מס– 
2,543,000  )₪ 

 ₪    8,507,560   סכום:
 ₪. 943,000  -משרד השיכון          מקורות מימון: 

 ₪. 2,258,000   -מפעל הפיס    
 ₪ . 1,000,000 -משרד לפיתוח הנגב והגליל    
 ₪. 3,706,560   -טוטו קרן המתקנים    
 ₪.  600,000  -קרן פיתוח מועצה    

 . 2212מאשרת המליאה את תב"ר מס'  בעד וללא מתנגדים 17
 

 סיוע באחזקת בסיס מג"ב :2261תב"ר מס' 
 ₪   14,000   סכום:

 ₪. 14,000 -משרד הפנים          מקורות מימון: 
. 2261מאשרת המליאה את תב"ר מס'  בעד וללא מתנגדים 17  

 

  'תיקון כבישים שבאחריות המועצה  :2262תב"ר מס 
 ₪   50,000   סכום:

 ₪. 50,000  -קרן פיתוח מועצה           מקורות מימון: 

 . 2262מאשרת המליאה את תב"ר מס'  בעד וללא מתנגדים 17

 ראש המועצה נועל את הישיבה

 

 

                                            ______________________
_______________________ 

   ראש  –רשמה הפרוטוקול                                            עידן גרינבאום  –מיה ונטורה 
המועצה                                                                                                                   

 

 

 

  


