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חסרים :
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משתתפים :

יועמ"ש  –גזברית המועצה, עו"ד גולן לוי  –מיה ונטורה מנכ"לית המועצה,  ליאת מלכה 
מנכ"לית  -מהנדסת המועצה, איה רוזן –מנהל אגף ישובים, רוני בן נון  –המועצה, אסף עברי 
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 כותבת הפרוטוקול. -מבקר המועצה, יפעת כהן -, אהוד נוסןחשבונות ראשי

:על סדר היום

 5/04/2022מיום  2/2022אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

, כולל דו"ח תיקון ליקויים. )דו"ח 2020 של המועצה דוחות כספיים מבוקרים .2
 משרד הפנים(

מצורף חומר -ייחסות וועדת ביקורת לדו"ח המבוקרהצגת הת -
מצורפת טבלה–הצגת התייחסות המועצה  -

 הצגת דו"ח מבקר המועצה על פעילות המליאה  .3
מצורף חומר–הצגת התייחסות ראש המועצה לעיקרי הדו"ח  -
הצגת התייחסות וועדת ביקורת לדו"ח.  -

.אישור מוסד מתנדב מכללת כנרת  .4



 

 

 . 2022 וועדיםתקציבי  .5
קב"ט  זכרונו לברכה ביעת שם מרכז ההפעלה של עמק הירדן על שם אורי אפרתק .6

 .5/1/22 – 1/2/92המועצה בין השנים : 
אישור נסיעה ראש המועצה למשלחת ראשי רשויות לארה"ב לסיור בנושא מוכנות  .7

 לחירום.

 .אישור דני דותן כחבר הנהלה במקום עמי רומנו שסיים את כהונתו .8
 .תחרויות קיאקיםספורטאי המרכז הימי עמק הירדן לאישור יציאה ויצוג  .9

 מצורפת טבלה–תב"רים  .10
 אינפורמציה  .11

 

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

 בפתיחת הישיבה חיים חלווה ביקש את אישור המליאה להעלות על סדר היום שני נושאים:
תקיים את  ש מחברי המליאה לקבל החלטה שגזברית המועצהמבקחיים  :נושא ראשון

עביר לחברי המליאה את העלויות של האצלת הסמכויות להמישיבה קודמת הבטחתה 
 .לוועדים

מאחר ולא ניתן  ת שאין הבטחה כזאת,ות המועצה אומר"מיה מנכליו המועצה גזבריתליאת 
 לכמת את העלויות.

ויעדכנו אם נתנה  המליאה וההקלטהישיבת  הוחלט שמיה וליאת יבדקו את פרוטוקול
 חיים חזר בו מבקשתו להעלות להצבעה להוסיף את הסעיף לסדר היום. הבטחה.

 
ח "אלף ש 75תקציב של להעלות לסדר היום דרישה לקבל מבקש חיים חלווה : נושא שני

 .ליתיתב"ע פוריה עלשינוי לא.ב. תכנון על מנת לבדוק האם אפשר לעשות 
 2/3הבקשה להוסיף סעיף לסדר היום נדחתה מאחר ולא הושג רוב של  לאחר ההצבעה

 .בעד( 1מחברי המליאה )רק 
 

 : נדון, סוכם והוחלט
 

  - 5/04/2022מיום  2/2022אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

  
מיום ה  2/2022מאשרת מליאת המועצה את פרוטוקול מס'  -נגד 1, בעד 9

5/4/2022. 



 

 

 

 

, כולל דו"ח תיקון ליקויים. )דו"ח משרד 2020 המועצה של דוחות כספיים מבוקרים .2
  -הפנים(

 
ח תקבולים "מוחמד זביידי הציג את הדוחות הכספיים תוך התייחסות לדורו"ח 

ותשלומים ותמצית המאזן, כמו כן התייחס מוחמד לעדכוני התקציב ולפערים בין 
 בעקבות הקורונה. 2020הביצוע לבין התקציב בעקבות אי הוודאות שנוצרה בשנת 

 
 - הצגת דו"ח מבקר המועצה על פעילות המליאה .3

 . 2020הוצגו דו"חות הביקורת של משרד הפנים במועצה לשנת 

י, ובפרט עמד על העובדה שהשנה לא עלו לה הציג את הדו"ח המילומבקר המועצ

ליקויים חדשים כלל )לראשונה(. בהמשך הציגה יו"ר וועדת הביקורת, את התייחסות 

(, והוצג הליך תיקון הליקויים השוטף )סיכום 2022אפריל  2הוועדה לדו"ח )מתאריך 

 תקיים דיון. ( וה2022מרץ  8פורום שבוצע בראשות המנכ"לית, בתאריך 

 . 2021הוצג דו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת 

המבקר סקר את הדו"ח, ובעיקר התמקד בסוגיות שעלו כטעונות השלמה וחיזוק 
( 2022אפריל  28בדו"ח(. התייחסות ראש המועצה לדו"ח הוצגה )מתאריך  5)סעיף 

 מליאה.ויו"ר וועדת הביקורת הציגה את התייחסות וועדת הביקורת, ואת בקשות ה
 
 

 - אישור מוסד מתנדב מכללת כנרת .4

ליאת גזברית המועצה הציגה את המלצת וועדת ההנחות לאשר מוסד מתנדב 
 וענתה לשאלות חברי המליאה. נוהל משרד הפניםלמכללת כנרת, הסבירה את 

 
 מכללת כנרת כמוסד מתנדב.  בעד, מאשרת מליאת המועצה את 14
 
 

  – 2022 וועדיםתקציבי  .5

 טבלה מצ"ב. -שהגישו  הציג את תקציבי הוועדים של הישוביםזביידי ד מוחמרו"ח 
אשדות איחוד, פוריה מוחמד צייד כי הישובים שטרם הגישו תקציב מעודכן הם: 

 ורביד.עילית, אפיקים 



 

 

 .2022לשנת  שהוצגו תקציבי הוועדיםבעד, מאשרת מליאת המועצה את  11
 

 סעיפים שיכה להתקיים בלעדיו במממליאת המועצה האולם וישיבת מ עידן יוצא
6/7 . 

  6-7מליאת המועצה בוחרת ביעקב קרני לשמש כיו"ר הישיבה בדיון בסעיפים 
ף את כיו"ר הישיבה המחליקרני הוחלט לבחור ביעקב  -בעד 12שעל סדר היום. 

 עידן בזמן זה.
 

קב"ט המועצה בין  ז"ל קביעת שם מרכז ההפעלה של עמק הירדן על שם אורי אפרת .6
 5/1/22 – 1/2/92ים : השנ

 
חודשים, יש סוגיות שצריך לבדוק ולתת עוד  12 -ב החלטהיניב אוסם מציע לדחות את 

 .לקבוע קריטריוניםורגע מחשבה, 
 

 -שמציע יניב אוסםכפי  ההחלטההצבעה בעד דחיית 
 ההצעה נדחתה .נגד 7-ו בעד 4

 

על שם  שם מרכז ההפעלה של עמק הירדןבעד, מאשרת מליאת המועצה את  9

 בכפוף לאישור משרד הפנים. אורי אפרת ז"ל

 

ארה"ב לסיור בנושא מוכנות אישור נסיעה ראש המועצה למשלחת ראשי רשויות ל .7
 -לחירום

  

נסיעת ראש המועצה עידן גרינבאום בעד, מאשרת מליאת המועצה את  12
 .למשלחת ראשי רשויות לארה"ב

 
  – שסיים את כהונתואישור דני דותן כחבר הנהלה במקום עמי רומנו  .8

 
 סעיף זה ירד מסדר היוםה

 
 

  -תחרויות קיאקיםאישור יציאה ויצוג ספורטאי המרכז הימי עמק הירדן ל .9
 



 

 

היציאה ויצוג ספורטאי המרכז הימי לתחרויות  בעד, מאשרת מליאת המועצה את 11
 קיאקים.

 
 מצורפת טבלה  – תב"רים .10

 
 אינפורמציה  .11

 
 .  מנהלת הלשכה  יפעת כהן*** פרוטוקול הישיבה נרשם ע"י 

 
 
 
 

 הישיבה ננעלה !
 

_____________________ 
 ראש המועצה –עידן גרינבאום 
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