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: נוכחים

חוה , דני דותןאמנון טל,  איתי כהן,ם, אילון ראובני, וה אלגריסי, אהוד בן אפריועידן גרינבאום, אברהם קופר, אד

 אוריה מאירי.שאול אלתר, ניב שחר, מנחם אטיאס, יוסי עמר, , לילך שמיר יעקב קרני, ,חיים חליווה ישי,

 .ארז ביטון, טרם הושבע

.רוני יוסטמן, תמר לשם, , רוית פידל דגן, עוזי קרן, שמעון שושן, דני סחייק יניב אסם, חסרים :

משתתפים :

דובר  -ירון לופו יועמ"ש המועצה,  -גולן לוי, גזברית המועצה -מיה ונטורה מנכ"לית המועצה,  ליאת מלכה 
 -ם, רוני בן נון מנהל אגף ישובי -צחי בוחניק מנהלת אגף קהילה ושירותים חברתיים,  -איריס שובל  ,המועצה

 -שמרית כהן מבקר המועצה,  -אהוד נוסן מנהל מחלקת הנה"ח,  -מהנדסת המועצה, רו"ח מוחמד זביידי 
 מנהל אגף תפעול ושפ"ע. -רענן סריעוזרת ראש המועצה, 
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 : נדון, סוכם והוחלט
 
 - אישור פרוטוקול קודם .1

 .20/12/2021תאריך  -מן המניין  2022לשנת  11פרוטוקול מס' 
 .20/12/2022מיום  11/2022מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס'  - מתנגד 1נמנע,  1בעד,  12
 
 -אישרור מאגר חירום למט"ש ביתניה .2

 -ה את הנושא רוני בן נון מהנדסת המועצה מציג
איכות למשרד המאגר ביתניה הינו מאגר חירום לטיפול בקולחים חריגים, עפ"י הנחיות משרד הבריאות ו

לבצע במסגרת עבודות ההקמה של  ההתחייב( עמה"י  ומוא"ז טבריה מי רקת) המט"ש , שותפותהסביבה
 מ"ק. 50,000מט"ש ביתניה מאגר חירום של 

המאגר ימוקם בצמוד למט"ש ביתניה ומטרתו היא ששפכים חריגים אשר יגיעו למט"ש יופנו ל "חנייה" במאגר 
 ובמהלך החניה יוחלט מה לעשות איתם.

 השטח בנושא עתיקות, בוצעו עבודות בדיקה של רשות העתיקות והשטח אושר על ידם. עקב רגישות
 קיבוץ אלומות להקמת מאגר החירום. -לקראת התכנון התקבל גם אישור של בעלי הקרקע

 במליאה הבאה נביא תב"ר לאישור.
 .תניהחירום למט"ש ביהמאגר  יציאה לביצוע ת אתרמליאת המועצה מאשראין מתנגדים. , בעד 15

 

 -האצלת סמכויות .3

 וביניהן שמובאות בפני מליאת המועצה, שנה שעברה נוסח ההצעה לעומתת לותוספמספר השנה יש 

בישובים  -וביוב מיםבעניין  וטיפול וגביה ,פנייה של ישובים של מס ועד מקומי בעקבות גבייהסמכות 

  הוא ספק המים והביוב.ד המקומי שבהם הוע

 שהוצגה. מתנגד. מליאת המועצה מאשרת את האצלת הסמכויות 1נמנע,  1בעד,  13

 

 -תקציבי ישובים .4

ונבדקו ע"י רו"ח מוחמד זביידי. הבדיקה כללה אחידות בהצגה,  2023התקבלו תקציבי הוועדים לשנת 

 .2022לבין ביצוע  2023פערים בין תקציב 

נווה פוריה  –ישובים  למעט ארבעה 2023ם לשנת לאחר הבדיקה הרשות מאשרת את תקציבי הוועדי

 .2023אשר מסומנים בטבלה שהוצגה, שעדיין לא הגישו את תקציב  עובד, פוריה עילית, האון ומעגן

עד שיגישו את תקציב  2022מתקציב  12חלקי  1הרשות הנחתה את ארבעת הישובים הללו לעבוד לפי 

 והוא יאושר ע"י המליאה. 2023

 .י הישוביםבעד, מליאת המועצה מאשרת את תקציב 16

 

 -תב"רים לסגירה .5

 ת תב"ריםמצורפת טבל

 -תב"רים .6

 מצורפת טבלת תב"רים



 

 

 

 

 אינפורמציה .7

  הרשויות )עמק המעיינות , מגדל , טבריה , עמק  4ערבות שניתנה על ידי  –ערבות אתר טליה

 הירדן ( הוארכה  על ידי הבנק בשנה נוספת לאחר אישור משרד הפנים .

 שיוליך מים  -היום השקנו, יחד עם חברת המים מקורות ורשות המים, את פרויקט המוביל ההופכי

מדובר בבשורה ענקית לכנרת ולאזור כולו. הפרויקט שהושק , אל הכנרתמותפלים מהים התיכון 

והוא יתחיל לפעול  לים שבוצעו בתחום בשנים האחרונותהיום הוא אחד מפרויקטי התשתיות הגדו

בין היתר הוא יסייע לשמור על מפלס הכנרת גם בשנים  ( ובחורף בלבד.2025נתיים )בעוד כש

 . ירד מתחת לקו האדום מפלסוה חותהבהן כמות המשקעים הטבעית תהיה פ

 המועצה ואנשים טובים נוספים, הצלחנו  ראש המועצה מעדכן כי בעבודה קשה של מנכ"לית

ויכולת  ארה"ב שמאוד התרשם מעבודת המועצהלקבל תרומה נוספת ממר בוב ווינר, יהודי חם מ

 והעניק למועצה תרומה משמעותית נוספת הביצוע שלה בתרומותיו הקודמות

 לשדרוג חדר המוזיקה ומגרש הכדורסל  לבי"ס שחף 25,000$ -

 שירותי משמעותי בצה"להכנה לפרויקט  -"רץ בעמק" פרויקטל 10,000$ -

קבוצת המחלימים והמחלימות שקמה שמש גם את תלרכישת סירת דרגון חדשה ש 10,000$ -

 וגם את שאר קבוצות פעילות הדרגון.

 . מרכז יזמות עסקית לנוער שהקמנו בבית ירח – כנרת יוניסטריםל 40,000$ -

 ת מקורות להחלפת סכר אלומות בסכר חדש. בשבועות הקרובים יחל פרויקט גדול של חבר

במסגרת פרויקט שיקום הירדן שממשיך כל זה רגל. נפרד להולכי הגשר  הפרויקט יכלול גם הקמת

 .כל הזמן להתקדם

 

 שמרית כהן, עוזרת ראש המועצה.*** פרוטוקול הישיבה נרשם ע"י 
 
 

 הישיבה ננעלה !
 
 
 
 

_____________________ 
 ראש המועצה –עידן גרינבאום 
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