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 20227.26.מיום שלישי  2022/8פרוטוקול ישיבת מליאה מס' הנדון : 

נוכחים :

אילון ראובני, איתי כהן, דני דותן, , אוריה מאיריהוד בן אפרים, אברהם קופר, אעידן גרינבאום, 

 .שאול אלתר, שמעון שושן חוה ישי, חיים חליווה, לילך שמיר, רוית פידל דגן,

.כחברי מליאה טרם אושרו –רוני יוסטמן, ארז ביטון 

חסרים :

אדוה אלגריסי, אמנון טל, דני סחייק, יוסי עמר, יניב אסם, יעקב קרני, מנחם אטיאס, עוזי קרן, 

 .תמר לשם

משתתפים :

מנהל אגף  –גזברית המועצה, אסף עברי  –מנכ"לית המועצה, ליאת מלכה  –מיה ונטורה 
מנהלת  –מנכ"לית בית גבריאל, איריס שובל  – מהנדסת המועצה, איה רוזן –ישובים, רוני בן נון 

 –ליאורה סירי מנהל חשבונות ראשי,  – מוחמד זביידירו"ח אגף קהילה ושירותים חברתיים, 
 כותבת הפרוטוקול. ,מזכירת אגף ישובים

על סדר היום:

24/5/2022מיום  7/2022אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

28/06/2022מיום  5/2022אישור פרוטוקול קודם מס'  .2

28/6/2022מיום  6/2022אישור פרוטוקול קודם מס'  .3

השבעת ניב שחר מקיבוץ מסדה כחבר מליאה  .4

מצורף חומר – 2023תבחינים לתמיכות  .5

:דוחות כספיים תאגידים עירוניים .6
 מצורף חומר –קרן עמק הירדן  2021הצגת דוחות כספיים לשנת  -
מצורף חומר -ידידי בית גבריאל  2021הצגת דוחות כספיים לשנת  -



 

 

 מצורף חומר -חברה לפיתוח  2021הצגת דוחות כספיים לשנת  -
 מצורף חומר -אתר טליה  2021הצגת דוחות כספיים לשנת  -
 מצורפת טבלה  –תב"רים  .7
 אינפורמציה .8

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

 
 : נדון, סוכם והוחלט

 

 24/5/2022 מיום 7/2022' מס קודם פרוטוקול אישור .1

את פרוטוקול מס' מאשרת מליאת המועצה  -מתנגדת )חוה ישי(  1בעד,  6
  .24/5/2022מיום ה  7/2022

 

 28/06/2022מיום  5/2022מס' אישור פרוטוקול קודם  .2

מיום  5/2022את פרוטוקול מס' מאשרת מליאת המועצה  -אין מתנגדים בעד,  10
28/6/2022. 

 

 28/6/2022 מיום 6/2022' מס קודם פרוטוקול אישור .3

 ".ולמחוק את המילה "הצעה את האמור בפרוטוקול חווה ישי מבקשת לתקן

ישי הוסכם כי במשאל העם שייערך עידן מאשר התיקון כך שיופיע: "לבקשת חוה 
 . יוצג השם הקיים 'מועצה אזורית עמק הירדן' ביחד עם הלוגו החדש"

מיום  6/2022את פרוטוקול מס' מאשרת ליאת המועצה מאין מתנגדים. , בעד 12
 , הכולל את התיקון כאמור לעיל.28/6/2022

 

 השבעת ניב שחר מקיבוץ מסדה כחבר מליאה  .4

 .והצהיר אמונים בנוסח המקובלניב שחר מציג את עצמו 

 

 



 

 

 מצורף חומר – 2023לתמיכות  תבחינים .5

 .חברי המליאה לשאלותמשיבות מיה וליאת הנושא, וליאת מציגה את 

בנוסח  תבחיני התמיכות מליאת המועצה מאשרת את -בעד, אין מתנגדים  12
 שהוצג במליאת המועצה

 

  עירונייםהתאגידים ה שלדו"חות כספיים  הצגת .6

 מציג את הדוחות הכספיים שאושרו היום בדירקטוריון. ,מנכ"ל אתר טליה ,ליאור זייד

 .של התאגיד עידן מסביר אודות אתר טליה והרכב חברי הדירקטוריון

)מצ"ב  המליאה דנה והציגה את הדו"חות הכספיים של התאגידים העירוניים
 .פרוטוקולים(

 

 מצורפת טבלה –"רים תב .7

 

 אינפורמציה .8

ק"מ  14מדובר במקטע של  – מקטע הירדןבנוגע ל החלטת הממשלה 8.1

טומנת בחובה הצהרה שממשלת ישראל מחויבת למורד שהתקבלה החלטה וה

הירדן. המטרה היא לפנות את הירדן ממזהמים. התכנון באזור ישנה את הירדן 

לומות מאמקצה לקצה. האזור מסכר דגניה עד אלומות יהפוך לגן לאומי, והאזור 

חניוני לילה.  2יהפוך לשמורת טבע. במסגרת התכנית יוקמו  עד נהריים

 אמור להיות כאן פארק לאומי. 2025חשיבותה של ההחלטה היא שעד 

 

השטח שעליו ישב המוסד  המועצה מעוניינת לקבל את - בקעת כנורות 8.2

שייכת לקיבוצים בית זרע ושער ר שאדיונים מול העמותה החינוכי. מתנהלים 

מדובר . ו זאתראילו שער הגולן טרם אישו כה בית זרע נתנו אישורם הגולן. עד

על מנת לממש בכך מיועד לבניית מבני חינוך. המועצה מעוניינת השטח גדול ב

את צרכי מערכת החינוך הנוכחית והעתידית, אף לטווח ארוך. המועצה 

אשר  מבניםהשוכן כעת ב מעוניינת להעביר לשם את בי"ס "אפיקי ירדן"

 מסוכנים.מבנים הוגדרו כ

 



 

 

 שנערכה מטעםהשתלמות השתתף ב –עידן מעדכן אודות נסיעתו לארה"ב  8.3

. הסוכנות אחראית לטיפול  FEMAפדרלית לניהול מצבי חירום הסוכנות ה

מניעה,  בנושא רעידות אדמה:וניהול מצבי חירום וההשתלמות עסקה 

 התמודדות ושיקום.

 

 ליאורה סרי מזכירת אגף ישוביםפרוטוקול הישיבה נרשם ע"י  ***
 
 
 
 

 הישיבה ננעלה !
 

_____________________ 
 ראש המועצה –עידן גרינבאום 
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