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470138  - 2022

 14.6.2022מיום שלישי  4/2022' פרוטוקול ישיבת מליאה מסהנדון : 

נוכחים :

אמנון טל, דני דותן, דני סחייק, אהוד בן אפרים, אברהם קופר, אדווה אלגריסי, עידן גרינבאום, 

 חוה ישי, חיים חליווה, יניב אסם, יעקב קרני, לילך שמיר, עוזי קרן, שמעון שושן, תמר לשם

חסרים :

 ן, יוסי עמר, מנחם אטיאס, רוית פידל דגן, שאול אלתראוריה מאירי, אילון ראובני, איתי כה

משתתפים :

יועמ"ש  –גזברית המועצה, עו"ד גולן לוי  –יאת מלכה למיה ונטורה מנכ"לית המועצה, 
 –מנכ"לית בית גבריאל, איריס שובל  -מהנדסת המועצה, איה רוזן –רוני בן נון  המועצה, 

יר ילובסקי, מנהל אגף חינוך, נוער וספורט, יאמנהלת אגף קהילה ושירותים חברתיים, 
עוזרת  –מבקר המועצה, שמרית כהן  –, אהוד נוסן מנהל חשבונות ראשי – מוחמד זביידי

 .מזכירת אגף ישובים, כותבת הפרוטוקול –רי ראש המועצה, ליאורה ס

לא היה מניין חוקי לפתיחת הישיבה ולכן היא נדחתה בהתאם.  17:00בשעה 

שיבה ראש המועצה ביקש את אישור המליאה להוסיף שני סעיפים מעל סדר בפתיחת הי
 היום:

 הסבת חלק מחדר אוכל למועדון לחבר בקיבוץ אפיקים 2624תב"ר 

 פיתוח חוות הישוב –מושבת כנרת  2623תב"ר 

לאחר שניתן הסבר לחברי המליאה נערכת הצבעה לאישור הוספת שני התב"רים מעל 

 מתנגדים. בעד, אין 14סדר היום: 



 

 

 :על סדר היום

 17/05/2022מיום  3/2022אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

יניב  – נושא הבאת דני להנהלת המועצה : הקודם לפרוטוקול יוהערות מעיר יניב אוסם

לאחרים להציג את  על מנת שיתאפשרלפעם הבאה  טוען כי ביקש דחיית הנושא

 . מועמדותם

לא התקיימה הצבעה והסעיף ירד ובפועל מדתו, עידן ומיה משיבים כי קיבלו את ע

  היום תיערך הצבעה על נושא זה. ,אולם .מסדר היום

בעד, אהוד נמנע. מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס'  13 :נערכת הצבעה

 .17.05.2022מיום  3/2022

 

של מביא הערותיו בנוגע לנושאים הבאים: הקנסות בעניין הפחים, התשלום  יניב אסם

. חיים חליווה מצטרף להערות בעניין (הנצחהבחירת שמות )סקים עבור שילוט והע

 תשלום עבור השילוט.

 ליאת ועידן משיבים להערותיהם.

 

 מצ"ב חומר –תקציב  –הצגת ביצוע רבעון ראשון  .2

 .ליאת מציגה את הנושא ומשיבה לשאלות הנוכחים

 

 מצ"ב דוח ביין –ועדת ביין  .3

 והנוסחה יו, עקרונותיין אשר דן בהחזר ארנונה לישובים"ח בדועידן מציג את הרקע ל

 החזר לישובים. כהכספים שהמועצה מייעדת  אופן חלוקת דהיינו, .מתנהליםלפיה 

 אופן החלוקה.על גובה הסכום, אלא  מדובר על אין -הבהרה 

 מתנהל דיון.

נושאים דבריהם בפני חברי  ,שלומי קורן ודותן ברדה –נציגי הישוב פוריה עלית 

 .המליאה אודות המצב בישוב

הוצגה לחברי  .במהלכו חברי המליאה מציגים את עמדותיהם בנושא מתנהל דיון

ביטול הרכיב של אהוד בן אפרים לביצוע חלוקה שונה בדרך של  תוהצעהמליאה 

הסוציאלי בנוסחה של ועדת ביין, דבר שמביא להפחתה בסכומי החלוקה של מספר 

 .שובים ובניהם הישוב פוריה עיליתי



 

 

 2האון : בדומה לקיבוץ פוריה עלית  להחרגת ב אסםהצעתו של יניהצבעה על  נערכת

 .ההצעה הוסרה מסדר היום .נגד 6 ,בעד

, הנחות הרכיב הסוציאלי ביטולבן אפרים ל הצעתו של אהודהצבעה על נערכת 

 .נגד 11 ,בעד 1 :לישובים

מתנגדים )אהוד בן  2 ,בעד 14שנים נוספות:  5-ביין ל נערכת הצבעה לאישרור נוסחת

 .אפרים וחיים חליווה(

 

 מינוי חבר הנהלה .4

עצמו לבדיקה האם מי מהם מעוניין להציע  המליאה לחברי כי בוצעה פנייהמעדכן עידן 

  נציג רביד. ,צעתו של דני דותןהתקבלה הכחבר הנהלה. 

 אין מענה.ווניין להציע עצמו, עידן פונה לנוכחים בכדי לבדוק האם מי מהם מע

 נערכת הצבעה על אישור מינויו של דני דותן כחבר הנהלה:

 בעד, אין מתנגדים. 13

 

 מצ"ב קורות –עדת ביקורת בהאון וטובה קימלמן מהאון לשמש כחברה בומינוי הגב'  .5
 חיים

 ועדת ביקורת בהאון:ה בונערכת הצבעה על אישור מינויה של גב' קימלמן כחבר
 אין מתנגדים. ,בעד 13

 
 מצורפת טבלה  –תב"רים  .6

 

 ינפורמציהא .7

 יתקיים יום עיון לחברי המליאה בעין גב.  18/10/2022 -ב 7.1

 ,בסוף החודש, יחלו שנה שהכביש לסוסיתא היה סגור ואסור לנסיעה 35לאחר  7.2

 ,צ ואיגוד ערים כנרת"עצה אזורית גולן, מעוג, מ"לאחר עבודה משולבת של רט

 מהאתר עד למטה.  הסלילהעבודות לשיקום ול

 500-כהעלות  – הוצאות שיפוץ הלשכהבעניין מייל של חיים חליווה בנוגע ל 7.3

 160מתקציב נגישות משרד הפנים + השתתפות המועצה  "חאש 226 .אש"ח

אש"ח מהביטוח  30קיבלנו עוד בנוסף חזקה של המועצה. אאש"ח מ 82אש"ח + 

 השתתפות המועצה.סעיף ל ונכנס אשר



 

 

לתביעת לשון הרע שהגיש חיים חליווה נ' ראש המועצה ומבקר  התייחסות 7.4

התביעה נסובה על דו"ח מבקר המועצה  – 2018המועצה )באופן אישי( בשנת 

המליאה החליטה להכיר בחסינותם  2019פוריה עלית. בשנת וועד מקומי בנוגע ל

של ראש המועצה ומבקר המועצה כעובדי ציבור. פירוש הדבר שהתביעה 

 נגדם נדחתה והמועצה נכנסה בנעליהם.האישית 

חב' סולקה כנגד תשלום שחליווה חיים תביעתו של נחתם הסדר גישור לפיו 

לשלם  הסכימהמשיקולים כלכליים של חסכון בעלות ניהול ההליך הביטוח 

תחייב חיים חליווה ה  .ללא השתתפות של המועצה ,חליווה חייםהחזר הוצאות לכ

 .או מי מטעמה ולא לפעול בשום דרך נגד המועצהשלא להגיש קובלנה פלילית 

 

 

 *** פרוטוקול הישיבה נרשם ע"י ליאורה סרי מזכירת אגף ישובים.

  
 
 

 הישיבה ננעלה !
 

_____________________ 
 ראש המועצה –עידן גרינבאום 
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