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שכר46%להעלאתשכרלרניאוחנהמנהלרישויעסקיםופיקוחאיכותהסביבהמאישור .4
 ל.שכרבכיריםבהתאםלחוזרמנכ"51%בכיריםל

 מנהלתהמחלקה.-מציגהשירהרוכברג-מחלקתהצעיריםהצגת .5

 עדכוניכ"אבמועצה .6

 מצ"ב.-"הצבעהעלסוגייתהעסקתושלדודרודרמהנדסהמועצה" .א

 מצ"ב-תברי"ם .7

 אינפורמציה. .8


 נדון, סוכם הוחלט


 המועצה ראש הדיון וייסבתחילת זוהר רוית החדשה המליאה חברת את לברך מבקש

ממסדהשהחליפהאתנעמהגרבר.

ישראל למדינת אמונים לשמור מתחייבת "אני אמונים; ונשבעה עצמה את הציגה רוית

ולמלאבאמונהאתשליחותיבמועצה"



 /5.2.201קודם מיום  אישור פרוטוקול .1

 לסעיף תוספת הייתה חליווה חיים החבר שלבקשת לציין מבקש שהוכנסה9עידן

חייםחליווהמצייןשהנוסחלאמקובלעליועידןמדגיששהנוסחלתיקוןבפרוטוקול

יהיהבכפוףלנאמרבהקלטה.9הסופישלסעיף

.בעדוללאמתנגדיםמאשרתהמליאהאתהפרוטוקולהקודם29

 הצבעה על בחירת חברי וועדת הספורט .2

ועדת של הגדולה התרומה את וציין הירדן בעמק בספורט המהפכה את הציג עידן

הספורטשמתנהלתבשקיפותופועלתמכוחהחלטותשלמליאתהמועצה.

הנבחריםבמליאההקודמת.6מועמדיםמתוך4עידןביקשמחבריהמליאהלבחור

התהליךומספרהנציגיםהנדרשלוועדה.התפתחדיוןבמליאהלגבי
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.מועמדים5תמועמדותהובכךנשארויראסבמהלךהדיוןהחליטהרוויתפידלדגןלה

החבריםהנותרים;5יניבאוסםועו"דגולןלויהמליצושהבחירהתהיהעל

 מנחםאטיאס .א

 אמנוןטל .ב

 חווהישי .ג

 ןמרונייוסט .ד

המועמדיםלוועדתהספורט5כלאתראשהמועצהמבקשאתאישורהמליאהלאשר

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את בחירת חברי וועדת הספורט . 20

%46אישורלהעלאתשכרלרניאוחנהמנהלרישויעסקיםופיקוחאיכותהסביבהמ .4

 .שכרבכיריםבהתאםלחוזרמנכ"ל%51שכרבכיריםל

 פרץ דודו המועצה עליומנכ"ל בכירים מהסכם הנגזרת הבקשה מהות את הסביר

6%ובומאושרתהעלאתשכרשלמשכרמנכ"ל51%-41%טווחהשכרחתוםהעובד

שכרבכירים.51%כלשנתייםעדתקרתהמקסימום

השכר33 העלאת אישור את המליאה מאשרת מתנגדים וללא בעד שכר51%ל

.בכירים

 . מנהלת המחלקה -מציגה שירה רוכברג  -הצגת מחלקת הצעירים  .4

לשניםשירהרוכברגמנהלתמחלקתצעיריםהציגהאתהחזוןוהיעדיםשלהמחלקה

הקרובות.

העיסו עיקרי את הציגה ויזמות, תעסוקה גבוהה, השכלה חברתית,קים מעורבות

 רבים נושאים ועוד ופנאי תוכניתצםשרלוונטייתרבות בבניית להתחיל ע"מ עירים

עבודה.

המועצהבקרבהצעירים.יהמחלקההחלהלעשותסקרמקיףביישוב

 שנת בג:312לגבי בנעסוק קוראים מקולות בעיקר יםנושאיםהקשוריוסמשאבים

 ליזמות, חממה כלכלית, לחיילילמיומנות עלהכוונה מידע ומתן משוחררים ם

ניתלמרכזצעירים.וכןתשתיתאירגו.הזכויות
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 ופיזי פעיל מרכז נרצה אנו בעתיד ואשר העמק לצעירי בית מענהישיהווה יתן

לחוסנהשלקהילתשלהצעיריםצרכיםלנושאיםמגווניםו משמעותי המהוויםעוגן

.עמקהירדן



 עידכוני כ"א במועצה  .5

.ראשהמועצהמעדכןלגבישינוייםבכ"אבמועצהא.

)*(גיוראאסתרימנהלמחלקתהספורטהודיעעלסיוםעבודתובמועצה

הודיעהעליציאתהלגמלאות.-)*(עפרהפייקובמנהלתאגףהחינוך

נבחרלמנהלהתחנהלאחריציאתהשלצפילגמלאות.-ריי)*(יורםשלא

עו"סמרחבית.נבחרהל)*(מיריברושמרקוביץ



יתהעסקתושלדודרודרמהנדסהמועצה)רצ"ב(הצבעהעלסוגיב.

מליאת ראשהמועצההקריאמכתבשנשלחלדודרודרובוהואמוזמןלשימועבפני

המועצהבדברהמשךהעסקתובמועצה.

במועצהוציין בעבודתו להמשיך לאיכול רודר הסיבותלמהדוד פירטאתכל עידן

מבצעאתתפקידובצורהטובה.שהבהירלדודבשיחהשמבחינהמקצועיתהוא

 הניהולית בנושא-ברמה משותקת כמעט שהמחלקה מצב עד מאוד נמוך ציון

קיימתבעיהקשהבהתנהלותובמתןהשרותלתושב.-השירותי

אוריתאידילבאןמנהלתמשאביאנושהסבירהשהמועצהנקטהבכלהפעולותע"מ

לנסותלתקןחלקמהליקוייםאךללאהצלחה.

מהנדסהמועצהביקשלאלהגיעלשימועוצייןשיקבלכלהחלטה.

המליאה ראשהמועצהביקשמחברי במועצהשבסופו עלסיוםהצבעההתפתחדיון

מועצה.רודרמהנדסההעסקתושלדוד

נמנעוהתקבלהההחלטהבדברסיוםהעסקתושלדודרודרבמועצה.3נגד,3בעד,:2
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 הבאים: רים"התבראש המועצה מבקש לאשר את 

 /201תב"רים לישיבת מליאת חודש מרץ 
        

 מס'
 תב"ר

 שם
 התב"ר

 היקף
 התב"ר

 השתתפות
 מועצה

השתתפות 
 בעלים

 
 משרדי
 הערות ממשלה

 החלטת
 המליאה

 

2398 
שערחשמלי
  0 21,000 21,000 42,000 בחמתגדר

בעד 18 
וללא
 מתנגדים

 

2399 
גןמשחקיםשדרוג

 מ.החקלאות 297,571 115,722 0 413,293 קיבוץמסדה

 21 בעד 
וללא
 מתנגדים

 

2400 
שדרוגגןמשחקים

 מ.החקלאות 246,132 27,348 0 273,480 שערהגולן

 21 בעד 
וללא
 מתנגדים

 

2401 
גןמשחקיםחדש

 מ.החקלאות 299,352 70,410 0 369,762 באפיקים

 21 בעד
וללא
 מתנגדים

 

2402 
שדרוגגןמשחקים

 מ.החקלאות 225,963 25,108 0 251,071 בקיבוץכנרת

 20 בעד
וללא
 מתנגדים

 

2403 
שדרוגגןמשחקים

 מ.החקלאות 298,054 130,000 0 428,054 בתלקציר

 20 בעד
וללא
 מתנגדים

 

2404 
שדרוגגןמשחקים

 מ.החקלאות 298,562 125,000 0 423,562 בקיבוץעיןגב

 20 בעד 
וללא
 מתנגדים

 

2405 
ברחבהקיבוץדגניהא

 מ.השיכון 1,000,000 4,000,000 0 5,000,000 יחידות54

 20  בעד
וללא
 מתנגדים

 

2406 
תשתיותהרחבה

 מ.השיכון 1,300,000 4,500,000 0 5,800,000 יחידות55אפיקים

 19 בעד 
וללא
 מתנגדים

 

2407 
שיפוציםבמבנה

       35,000 35,000 הימיה

 19 בעד
וללא
 מתנגדים

 

 מ.הפנים 145,000 0   145,000 3129מדידותארנונה 2408

 29 בעד
וללא
 מתנגדים

 

2409 
תכניתשבילאפניים

 מ.התחבורה 120,000 0 30,000 150,000 עיןגבסובבכנרת

 21  בעד
וללא
 מתנגדים

 

 מ.הפייס 378,466 0 0 0 אוטובוס 2410

 21 בעד
וללא
 מתנגדים

 סה"כ 
 

13,331,222 86,000 9,014,588 4,609,100 
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 אינפורמציה .6

 עידןמעדכןאתחבריהמליאהבנושאיםהבאים;

 מוצאהכנרתלירדן.בכרסבימיםאלוהחלובפירוקה .א

 עדכוןלגביהמשךהדיוניםעלנהרייםבמשרדראשהממשלה. .ב

 .ג עבודות יחלו בקרוב עבודה בכפר ההרחבה כפרפרויקט פוריה בישוב הפיתוח

 יחידותדיור.385-עבודההמתוכננותל

 השלהקבלןגילארישנגדהמועצהניצחוןשלהמועצהבעתוד .ד

גילארישכנגדהמכרזההמשפטהעליוןדחהעלבית סףאתהערעורשלהקבלן

.םלשירותיהתחזוקהשלמערכותהביובשלהמועצהבוזכתהחברתפלגימי

של פסיקות שלוש וחצי משנה למעלה שנמשכה סאגה מסכמת הזאת ההחלטה

נוהל המכרז קובעותכי המשפטכוללהעליון מקצועיותובהתאםלהוראתבבתי

לזאבהדיןומלמדותעלאיכותוושהכליתנהלכשורהוכראויזההמקוםלהודות

ולעורךיעלמנהלמחלקתהמיםוהביובשספגשלאבצדקאשמכוונתשלאבצדק

.הדיןגולןלוישהובילאותנובסבךהמשפטיעדלנצחוןהחדוהברור

 פסטיבלעיןגב .ה

ראשהמועצהמזמיןאתכלחבריהמליאהלאחדמערביהפסטיבל)ע"פהנוהל(.

למרץברחבתבית32מזמיןאתכלהציבורלעגליאדעשיתקייםב-אירועפורים .ו

.22.11בנדלהחלמהשעה



 המועצה נועל את הישיבה .ראש 
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 ראשהמועצה–עידןגרינבאוםרשםהפרוטוקול–דודופרץ





 


