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 נוכחים :

עין  –, עוזי קרן כנרת קיבוץ –שמיר  לילך, האון –רביד, חוה ישי  –ראש המועצה, דני דותן  –עידן גרינבאום 

שער הגולן,  -יעקב קרני אשדות יעקב איחוד, -שאול אלתרוק, חוק -אברהם קופראפיקים,  -אמנון טל, גב

אשדות יעקב מאוחד,  –אפיקים, אדוה אלגריסי  -אלומות, יניב אוסם –, אהוד בן אפרים אלמגור -מיכל זנדני

 –דגניה א', שמעון שושן  –, רוית פידל דגן מסדה–גינוסר, רוית זוהר וייס  -בית זרע, תמר לשם -אדם וודל

פוריה עלית, אוריה  -פוריה עלית, חיים חליווה –פוריה נווה עובד, עמי רומנו  -ה עובד, מנחם אטיאספוריה נו

 תל קציר. –מאירי 

 

 חסרים :

 .פוריה כפר עבודה -, יוסי עמרמעגן –חגית בן יעקב דגניה ב',  –, אילון ראובני כנרת מושבה -איתי כהן

  

 משתתפים :

אסף יועמ"ש המועצה,  –לוי  גזברית המועצה, עו"ד גולן –ת מלכה מיה ונטורה מנכ"לית המועצה,  ליא
 -אהוד נוסן מנהלת משאבי אנוש, –אורית אידי לבאן  ,דובר המועצה –עמי כברי מנהל אגף ישובים,  –עברי 

מנהלת  -מנהלת אגף קהילה, איה רוזן -איריס שובלמנהל אגף חינוך,  -יאיר ילובסקימבקר המועצה, 
 עוזרת אישית לראש המועצה רושמת הפרוטוקול. –שמרית כהן התרבות במועצה,

 
, את תב"ר לסדר היום שפורסם בהזמנה לישיבההמועצה אישרה את בקשתו של ראש המועצה להוסיף 

 .תמיכות - 6סעיף אנדרטה באשדות יעקב לסעיף התבר"ים ולהוריד מסדר היום את  2541מספר 
  

 אנדרטה באשדות יעקב -2541תב"ר את הוספת יאת המועצה אישרה מל ,בעד 12

 על סדר היום: 
 29/12/2020 תאריךמ 14/2020מס' אישור פרוטוקול קודם  .1

חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס  -פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיסאישור  .2

 .754בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ סניף 

ה של מיכל כהן הפורשת לגמלאות ואישור הצגת יפעת כהן, כמנהלת לשכת ראש המועצה במקומ .3

 שכרה. 

 הארכת תוקף. -היטל סלילה .4



 

 

 .  2020-עדכון מקדם מיחזור בחוק עזר לעמק הירדן )טיפול בפסולת(, התש"ף .5

 רישות בית ירח .6

 תבר"ים .7

 אינפורמציה .8

 

 : נדון, סוכם והוחלט

 

 29/12/2020מיום  14/2020אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

 לות מליאת המועצה את הפרוטוקמאשרנמנע  1 ,בעד 14

 

חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס  -אישור פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס .2

 -754ק מרכנתיל דיסקונט בע"מ סניף בבנ

חשבון פיתוח פיס  -מליאת המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס

  .754ל דיסקונט בע"מ סניף בבנק מרכנתי -וחשבון מענקי פיס

 .פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיסבעד מאשרת המליאה את  17

 

הצגת יפעת כהן, כמנהלת לשכת ראש המועצה במקומה של מיכל כהן הפורשת לגמלאות ואישור  .3

  –שכרה 

. הלשכהל ראש המועצה עדכן כי יפעת כהן, כיום מזכירת אגף ישובים תחליף את מיכל כהן בניהו

 . 2021יפעת תכנס לתפקיד החדש במחצית פברואר 

לאשר את שכרה של  תפקיד ניהול לשכת ראש המועצה הינו משרת אמון, המליאה התבקשה

 משכר מנכ"ל. 35% -יפעת כ

משכר  35% יפעת כהן כמנהלת לשכת ראש המועצהשכרה של את בעד מאשרת המליאה  18

 מנכ"ל. 

 

 -הארכת תוקף  -היטל סלילה .4

גולן לוי היועץ המשפטי של המועצה נתן הסבר על חוק העזר סלילת רחובות של המועצה אשר 

לאחר ארכה שניתנה למועצה ע"י משרד  1.1.21מגבלת גביה, אשר פקעה ביום  14קובע בסעיף 

 הפנים לצורך עריכת תחשיב חדש.

חדש לחוק העזר התחשיב הגולן עדכן כי בשל אירועי השנה האחרונה חל עיכוב בהליך לעריכת 

כדי לאפשר את השלמת  1.1.22ולכן מליאת המועצה התבקשה לאשר ארכה נוספת עד ליום 

 במשרד הפנים. ההליך לעריכת תחשיב חדש ואישורו

 



 

 

חדש אשר יבוא התחשיב הלאחר דיון במליאה, במהלכו הובהר כי הארכה מבוקשת לשם עריכת 

כת תקופת מגבלת הגבייה בחוק העזר אישרו חברי המליאה את האר, במקום התחשיב הקיים

 .1.1.22עד ליום  2009-לעמק הירדן) סלילת רחובות(, התש"ע

קופת מגבלת הגביה בחוק הארכת ת מאשרת המליאה את מתנגד )חיים חלווה( 1, בעד 19

 העזר סלילת רחובות של המועצה.

  העזר.יובא לאישור חברי המליאה תחשיב חדש לחוק  חודשים 6בנוסף סוכם כי בתוך 

 

מקדם   0.1במקום  -2020-עדכון מקדם מיחזור בחוק עזר לעמק הירדן )טיפול בפסולת(, התש"ף .5

 .0.8המיחזור יהיה 

בחוק העזר גולן לוי היועץ המשפטי של המועצה נתן הסבר על הצורך בעדכון מקדם המיחזור 

ות פסיקה בעקבוזאת  שאושר במליאת המועצה, 2020-לעמק הירדן )טיפול בפסולת(, התש"ף

 .של בג"ץ

 חוק העזר לטיפול בפסולתבעד מאשרת המליאה את  20

 

 -רישות בית ירח .6

הנושא הוצג בהרחבה לפרטיו ע"י יאיר ילובסקי מנהל אגף חינוך. הוצגו מטרות השותפות והצורך 

בהכנסת משאבים נוספים למינוף היכולות הפדגוגיות ומימוש יוזמות. לאחר מכן שרון שדה מנהל 

יו"ר הנהגת ההורים הדר כמו כן שושי ו הציג את הסיטואציה הבית ספרית ואת עמדתו בית ירח

הציגה את השותפות עם בית הספר והמועצה ואת נקודות ההנחה ממנה יוצאים  בית ירחשל 

עפרה פייקוב, מנהלת אגף החינוך לשעבר המלווה את התהליך, הציגה את ההיסטוריה לתהליך. 

כל פרטית למועצה וגם את הניסיונות הקודמים לחיבור לרשת חינוך. של מעבר בית ירח מבעלות 

 לעשות. הדוברים דיברו בעד המהלך ומאמינים כי זהו הדבר הנכון 

 -את השקיפות ושיתוף הפעולה בין כלל הגורמים מתחילתו של התהליך כמו כן ציינו הדוברים

 מבית הספר ועד שיתוף הציבור בעמק הירדן.

 ועי פטריק היועץ המקצועי למכרז המלווה את המועצה, וענה על שאלות.  חלק גם עו"ד רלקח 

לאחר הצגת הנושא התקיים דיון ארוך ומעמיק בו נענו כל חברי המליאה על שאלותיהם באשר 

 ירח כבית ספר מוביל וייחודי. -למכרז ועל המשך תפקודו של בית

מליאה, המכרז יפורסם לכלל לאחר אישור התהליך בהוסבר לחברי המליאה כי בסיום הדיון 

מתוך חברי הרשתות, ועדה מקצועית המורכבת ממנכ"לית המועצה, מנהל אגף חינוך, נציג 

, יו"ר הנהגת הורים ונציגת ציבור יבחנו את כלל ההצעות ויכריזו על שייבחר על ידם המליאה

 הרשת המתאימה ביותר. 

 נמנע מאשרת המליאה את יציאת בית ירח למכרז 1בעד,  18

 המליאה לוועדה המקצועיתחברי בעד מאשרת המליאה את יניב אוסם כנציג  9

 

 



 

 

 מצ"ב טבלה. -תבר"ים .7

 

 -אינפורמציה .8

, משתתפים באבלם הכבד של משפחת גולדשטיין ועובדיה ראש המועצה בשם מליאת המועצה

אשר בנם מצא את מותו בטרם עת, אנו שולחים את תנחומינו למשפחה ומחבקים מקיבוץ חוקוק 

 אותם בשם כולנו.

 

 
 
 
 
 

 ישיבה ננעלה!ה

 

 

 

_____________________               _____________________ 

 רשמה פרוטוקול  -ראש המועצה                                                       שמרית כהן -ידן גרינבאוםע

 

 


