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 10/2021הנדון: פרוטוקול לישיבת מליאה מס' 

 12/10/2021אשר התקיימה ביום שלישי, 

 

 נוכחים: 
רוית פידל אלגריסי, תמר לשם,  אמנון טל, שאול אלתר, אדוהאהוד בן אפריים, עידן גרינבאום, 

אילון ראובני, חוה ישי, אברהם קופר, איתי כהן, לילך שמיר, עוזי קרן, שמעון שושן, חיים דגן, 
 , אוריה מאירי.חליוה, דני דותן, יעקב קרני

 
 חסרים:

 .מיכל זנדני, יניב אסם, אדם וודל, מנחם אטיאס, יוסי עמר, עמי רומנו
 

 משתתפים:
מנהל  – מוחמד זבידיהמועצה,  גזברית – ליאת מלכההמועצה,  – מנכ"ליתמיה ונטורה 

 -מנהלת משאבי אנוש, אהוד נוסן -אורית אידי לבן, ש המועצה"יועמ – ולן לויגעו"ד , חשבונות
מנהלת אגף קהילה ושירותים  -מנכ"לית בית גבריאל, איריס שובל -מבקר המועצה, איה רוזן

 כה רושמת הפרוטוקול.מנהלת לש -יפעת כהןחברתיים, 

 

יציאת ראש המועצה  – היום סדר מעל מליאת המועצה התבקשה לאשר הוספת סעיף
 למשלחת של המרכז לשלטון האזורי 

יציאת ראש המועצה  ם:מליאת המועצה מאשרת הוספת סעיף מעל סדר היובעד.  16 

 למשלחת של המרכז לשלטון אזורי. 

 

 :על סדר היום

 27/7/2021מיום  8/2021אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

 27/7/2021מיום  9/2021אישור פרוטוקול קודם מס' 

 הצגת המיפוי התעסוקתי )מעברים מעיינות כנרת(. .2



 

 

 

 

 2021הצגת דוח חצי שנתי  .3

 02/2020 -אימוץ חוזר מנכ"ל מ –שיעור אחזקות בתיק המניות של המועצה  .4

בוועדת הספורט של המועצה במקום רוני יוסטמן  אישור מיכל זנדני כנציגת המליאה .5

 שסיימה את תפקידה.

אישור אילן גולדשטיין ממושבת כנרת כנציג ציבור בוועדה החקלאית במקום אילן כץ  .6

 ממושב אלמגור אשר מסיים את חברותו בוועדה.

 של אתר טליה אחזקות". 2019,2018"הצגת דוחות כספיים לשנת  .7

 ( בבית הספר נופי ארבל:החלפת מורשית חתימה )מנהלת .8

 . 056238512 -מנהלת יוצאת הדס גרסול ת.ז. 

 022038202 -מנהלת נכנסת רונית צ'ובינסקי ת.ז. 

 אישור הרכב דירקטוריון קרן עמק הירדן .9

 2021 -חוק עזר לעמק הירדן )טיפול בפסולת(, התשפ"א  .10

 תב"רים  .11

 אינפורמציה  .12

 נדון סוכם והוחלט:

 8/2021מס'  םאישור פרוטוקול קוד .1

 מן המניין אישור תקציב. 8/2021פרוטוקול מס' 

 .8/2021מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מלאה מס' . בעד 16

 

 9/2021אישור פרוטוקול קודם מס' 

 .27/7/2021מן המניין מיום  9/2021פרוטוקול מס' 

 .8/2021מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מלאה מס' בעד.  16

 

 (מעברים מעיינות כנרת)הצגת מיפוי תעסוקתי  .2

לפני בשיתוף מוא"ז עמק המעיינות מרכז תעסוקה ויזמות שהוקם  -מעברים מעיינות כנרת 

 כשנה ויושב בבית גבריאל.



 

 

 

 

את  לחברי המליאה הציגו בראשות המנכ"לית נואית ברקוביץ' מעיינות כנרת, נציגי מעברים

לתושבים בתחומים של חיפוש והמענים שהוא מעניק  על השירותיםוהסבירו  פעילות המרכז

עבודה, יזמות וקהילה: לוח משרות אזורי, ייעוץ וליווי תעסוקתי, ייעוץ וליווי לעסקים קטנים, 

 כלכלית מול היישובים. -סדנאות והרצאות בתחומי תעסוקה ויזמות וכן בעבודה קהילתית

קתי אזורי שבוצע בשנה האחרונה וכיווני פעולה עתידיים הוצגו תוצאותיו של מיפוי תעסוכמו כן, 

החל מהשיח האזורי, שיתופי פעולה עם גופים במרחב ועד פעולות נקודתיות מול יישובים, 

 תושבים וקהלי יעד שהוגדרו במיפוי.

 2021הצגת דו"ח חצי שנתי  .3

 , הדו"ח מוצג באיזון . 2021לשנת  גזברית המועצה הציגה את דוח חצי שנתי

כפי שאושר בדצמבר  2021חשוב לציין כי התקציב המוצג בדו"ח הינו התקציב המקורי לשנת 

, מאחר ונכון למועד עריכת הדו"ח החצי שנתי טרם התקבל אישור משרד הפנים לעדכון  2020

 . 2021שבוצע באוגוסט 

 ונה הביצוע החצי שנתי תואם  לתקציב לאחר נטרול הכנסות מראש .נהכנסות מאר

אלפי שקלים  32,256-הכנסות עצמיות חינוך + הכנסות ממשרד החינוך הסתכמו ב   -חינוך 

.הביצוע מתחת לתקציב נובע מאגרות תלמידי חוץ שטרם נגבו  )נכון לתאריך הדו"ח ( . הוצאות 

הרשות מסבסדת בחינוך לחצי שנה זו כ ₪ . אלפי  39,106שכר + פעולות  מסתכמות ב  -חינוך

 ₪ .אלפי  6,850

נכון למועד הדו"ח וזה הודות למחלקת רווחה  20%ור השתתפות העצמית ברווחה עומד על שיע

 שמדווחת ביעילות .

 



 

 

 

 

אלפי שח בעיקר מאחר וטרם משכנו את  2,309ביצוע מתחת לתקציב בסך   -עצמיות אחרות 

צורך כיסוי עלויות הכנסה , כמו כן בתרבות והספורט לקרן היטל השבחה לתקציב הרגיל 

 לויות לא התקיימו באופן שווה לתקופת הדו"ח .הפעי

, עיקר הירידה נובעת  2020לשנת  הגביהרואים ירידה קטנה בשיעורי הגביה לעומת שיעורי 

מהנחות קורונה לעסקים שנפגעו . המועצה טרם קיבלה את מלוא השיפויים מהמדינה למרות 

 שנתנו את הנחות לעסקים .

 02/2020-אימוץ חוזר מנכ"ל מ –עצה שיעור אחזקות בתיק המניות של המו .4

 2/2020דיון בעדכון מדיניות  ההשקעה של חוזר מנכ"ל מ 

 02/2020מחברת עמירים, היועץ למועצה, הציג את הנוהל של משרד הפנים  זוהר טנצר

(, הסביר את הוראותיו בנוגע למדיניות השקעות החדשה ועדכן את 4/2008)מחליף נוהל  ישן 

המליאה כי ההמלצה של הרוב המוחלט של בתי ההשקעות המלווים מועצות היא לאמץ את 

 AAחי, התשואה לפדיון של אגח קונצרני בדרוג החוזר החדש וזאת מאחר ובמצב השוק הנוכ

 מעבר לתשואת האג"ח הממשלתי לאותו המחמ. 1.2% -נסחר בהפרש של כ

וציין כי לא  2/2020חבר המליאה יעקב קרני הוסיף ופירט את יתר הוראות חוזר משרד הפנים 

הועדה, תוך ידוע לו על קיום של ישיבות ועדת השקעות לפי הנוהל ועל פרסום פרוטוקולים של 

 שציין כי הוא מאמין שהדברים אכן נעשו גם אם לא הובאו לידיעתו.

גזברית המועצה עדכנה את חברי המליאה כי ועדת ההשקעות של המועצה אכן קיימה ישיבות, 

בהרכבה הנוכחי שנקבע בנוהל  2/2020והן לפי החוזר העדכני  4/2008הן לפי החוזר הקודם 

ה, והודיעה כי הפרוטוקולים של ישיבות ועדת ההשקעות ושאושר במליאת המועצ 2/2020

 יפורסמו באתר המועצה. 



 

 

 

 

גזברית המועצה עדכנה עוד כי נעשתה פניה אל מספר בתי השקעות בהליך של הזמנה להציע 

 הצעות, אשר יובאו בהמשך לאישור מליאת המועצה. 

 :הוחלט 

 במלואו. 02/2020לאמץ את חוזר מנכ"ל 

 את השינויים הבאים במדיניות ההשקעות: כולל 2/2020החוזר 

נוספים  15%ומעלה )בדומה לחוזר הקודם( ותוספת של  Aאג"ח קונצרני בדירוג  25% -

 בחוזר הקודם(. 25%לעומת  40%ומעלה )סה"כ חשיפה לאג"ח קונצרני  AAבדרוג 

 לרשות שאינה איתנה. 125ממדד תל אביב  5%חשיפה למניות בהיקף  -

 .3%ג"ח קונצרני ומניות עד מנפיק בודד בא -

מליאת המועצה מאשרת את עדכון מדיניות ההשקעות של המועצה בהתאם בעד.  16

 לחוזר המנכ"ל, כפי שהוצג במליאה.

 אישור מיכל זנדני כנציגת המליאה בוועדת הספורט .5

מליאת המועצה מאשרת את מינוי מיכל זנדני כנציגת המליאה בוועדת בעד.  16

 רוני יוסטמן שסיימה את תפקידה.הספורט, במקום 

 אישור אילן גולדשטיין כנציג ציבור בוועדה החקלאית .6

מליאת המועצה מאשרת את מינוי אילן גולדשטיין כנציג ציבור בוועדה בעד.  16

 .החקלאית, במקום אילן כץ שמסיים את תפקידו

 של אתר טליה אחזקות 2019-2018הצגת דו"חות כספיים לשנים  .7

מנכל התאגיד הציג את הדוחות הכספיים של אתר טליה אחזקות לשנים ליאור זייד 

 דווח לחברים על התוכניות העתידיות לפיתוח האתר.בנוסף  .2018-2019



 

 

 

 

 החלפת מורשית חתימה בבית ספר נופי ארבל .8

מליאת המועצה מאשרת את החלפת מורשית חתימה בבית ספר נופי ארבל בעד.  16

 המנהלת הנכנסת. לרונית צ'ובינסקיהמנהלת היוצאת, מהדס גרסול 

 אישור הרכב דירקטוריון קרן עמק הירדן .9

אישור הדירקטוריון בהתאם להרכב שהוצג. כל אחד מחברי הדירקטוריון אושר במליאה 

 בנפרד.

מליאת המועצה מאשרת את הרכב דירקטוריון קרן עמק הירדן, כפי שהוצג בעד.  16

 במליאה.

 2021חוק עזר לעמק הירדן )טיפול בפסולת(, התשפ"א   .10

שינוי שהתבקש נוסח חוק העזר שאושר במליאה כלל בעבר במליאה. ואושר החוק הוצג 

. באותו סעיף שינוי ברירת המחדלל שנועד להביא 11לסעיף על ידי חברי המליאה 

. המומלץ ודורש להיצמד לנוסח החוק שינוי,המשרד להגנת הסביבה לא אישר את ה

שעלו במליאה התקבלו, והנוסח שעולה להצבעה הוא הנוסח ושינויים אחרים ערות ה

 .11הכולל את השינויים שאושרו במליאה להוציא השינוי לסעיף  המעודכן

מליאת המועצה מאשרת את חוק עזר לעמק הירדן )טיפול בפסולת(, התשפ"א בעד.  16

 , כפי שהוצג במליאה.2021

 

 

 

 



 

 

 

 מועצה למשלחת של המרכז לשלטון האזורייציאת ראש ה .11

 ראש המועצה יצא מהדיון.

)מרכז מדובר במשלחת מטעם המרכז לשלטון האזורי מנכ"לית המועצה הסבירה ש

. בשיתוף ההסתדרות הציונית הסוכנות היהודיתהמועצות האזוריות לשעבר( 

יהודיות ראשי מועצות ומטרתה לייצר שותפויות עם קהילות  12המשלחת כוללת 

במטרה לייצר קשרים  באירופה. בעתיד יתקיימו משלחות משותפות של בני נוער

השתתפות  גובה. המבוססים על למידה משותפת עם נערות ונערים יהודים בתפוצות

 ש"ח. 1750 נההי בעלות המשלחת המועצה

מליאת המועצה מאשרת את יציאת ראש המועצה למשלחת של המרכז בעד.  16

ש"ח, כפי שהוצגה במליאה.  1750לשלטון האזורי, ואת השתתפות המועצה בעלות של 

כמו כן, מליאת המועצה מאשרת את מינויו של עוזי קרן כממלא מקום ראש המועצה 

 בעת היעדרו.

 מצורפת טבלה – תב"רים .12

 אינפורמציה .13

  .לאחר אישור התקציב בממשלה, יוגשו התכניות שתוכננו בעבר 

   .לפני זמן קצר אישר הוועד המנהל של עמותת המייסדים מנכ"ל חדש לעמותה 

 יחת הכנרת. בחודש הבא הקפת הכנרת באופניים, ולאחר להסתיימה בהצלחה רבה צ

ימת ישפיע מבחינת חס האירועמכן יתקיים בפעם הראשונה איירון מן בטבריה, 

 כבישים.

 .נכנסים לרבעון אחרון של השנה, מימוש תכניות והכנת התקציב לשנה הבאה 

 



 

 

 

 

 

 נרשם ע"י יפעת כהן מנהלת לשכת ראש המועצה .הישיבה פרוטוקול **

 
 -הישיבה ננעלה-                                                          

 
 בברכה,

 
 

    ______________________  

 ,מר עידן גרינבאום                                
 ראש המועצה                               

 

 


