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 1202-5פרוטוקול מליאה הנדון : 
 כ"ח בסיוון תשפ"א – 8.6.2021מיום שלישי 

 
 נוכחים :

עידן גרינבאום, אהוד בן אפריים, מיכל זנדני, שאול אלתר, אדוה אלגריסי, תמר לשם, אילון 

שמיר, עוזי קרן, שמעון שושן, מנחם אטיאס, ראובני, חוה ישי, אברהם קופר, איתי כהן, לילך 

 יוסי עמר, חיים חלווה, דני דותן.

 

 חסרים :

 יניב אסם, אמנון טל, אדם וודל, רוית פידל דגן, עמי רומנו, יעקב קרני, אוריה מאירי.

 

 משתתפים :

יועמ"ש  –גזברית המועצה, עו"ד גולן לוי  –מיה ונטורה מנכ"לית המועצה,  ליאת מלכה 
דובר  –מנהל אגף ישובים עמי כברי  –מהנדסת המועצה  , אסף עברי  –המועצה, רוני בן נון 

 -מבקר המועצה, איה רוזן -מנהלת משאבי אנוש, אהוד נוסן –המועצה, אורית אידי לבאן 
מנהלת לשכה  –עוזרת אישית לראש המועצה, יפעת כהן  –מנכ"לית בית גבריאל, , שמרית כהן

 רושמת הפרוטוקול.
 
 

 על סדר היום: 
 

 11/5/2021מיום  4/2021אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

 הצגת אסטרטגיית מיתוג המועצה .2

 אישור הגשת תב"ע מאגר חירום לטיפול בקולחים חריגים ביתניה תוכנית  .3

 214-0858977מס' 



 

 

 תב"רים .4

 אינפורמציה .5

 
 .בהתאם נדחתה הישיבה פתיחת ולכן רוב היה לא 17:00 בשעה

 
 –בפתיחת הישיבה ראש המועצה ביקש את אישור המליאה להוסיף סעיף מעל סדר היום 

 בקשת צפונה דרומה תיקון עולם בע"מ לפטור מארנונה למוסד מתנדב

 מליאת המועצה מאשרת להוסיף את הסעיף מעל סדר היום. בעד 14

 
 : נדון, סוכם והוחלט

 
  – אישור פרוטוקול קודם .1

 11/5/2021תאריך  –מן המניין  2021לשנת  4פרוטוקול מס' 
 

 בעד מאשרת מליאת המועצה את הפרוטוקול.  14

 

  – מיתוג המועצהל ההצגת אסטרטגי  .2

בהמשך לתהליך שהחל לפני למעלה משנתיים, הציגה חברת המיתוג "אוסום" את תוצאות 

העבודה המקיפה שערכה בנוגע למיתוג המועצה )המצגת שהוצגה במליאה מצורפת בקובץ 

נפרד לפרוטוקול זה(. בנוסף ובעקבות העבודה שנעשתה הוצגו המלצות החברה לשינוי שם 

בהמלך הדיון הנרחב יות של הכנרת במרחב. המועצה לשם המגלם בתוכו את המרכז

שהתעורר עלו שלל דעות בעד ובנגד שינוי שם המועצה. חלק מהדוברים העלו על נס את 

שנה וכך היא מוכרת  70-העובדה כי "עמק הירדן" הוא שם המלווה את המועצה למעלה מ

בקעת הירדן, ברחבי המדינה. ראש המועצה הבהיר בדיון כי שם המועצה כיום יוצר זהות עם 

דבר היוצר בלבול אצל גורמים רבים ונתפס כבעייתי בחו"ל. ראש המועצה הדגיש כי גם התאגיד 



 

 

הכלכלי האזורי "צמח" שותף ליוזמה ומעוניין להשתמש במיתוג החדש. עוד ציין ראש המועצה 

כי כבר כיום מרבית הגופים באזור משתמשים בכנרת כחלק משמם וראי שהמועצה תהיה חלק 

מרכז ', 'אשכול רשויות כנרת עמקים', 'מרכז חדשנות כנרת', 'כנרת תמכלל'. כך, למשל, מהם

לתעסוקה ועוד ועוד. ולצד זאת גם האירועים המתקיימים באזור  "מעברים מעיינות כנרת

ועוד  'טריאתלון הכנרת', 'הקפת הכנרת באופניים', 'צליחת הנכרת'מזוהים עם הכנרת, כמו 

 ועוד. 

מליאת המועצה מאשרת לצאת עלתה להצבעה הצעת החלטה הקובעת כי "בסיום הדיון 

נוסח  .ובחירת אופציות מבין שמות מוצעיםלאפשרות של שינוי שם המועצה  'משאל עם'ל

 ."לאישור מבעוד מועדמליאה יועבר לחברי השתוצג לציבור השאלה 

 מתנגד 1בעד,  14

 

-בשיתוף עם חברת מיהמועצה, כרשות מקומית בתחומה מצויה התכנית, תגיש  .3

, לעניין הקמת מאגר חירום לטיפול 214-0858977רקת, תכנית מפורטת שמספרה 

 בקולחים חריגים בצמוד למט"ש ביתניה.

       מאגר חירום לטיפול  אישור הגשת התב"עבעד מאשרת מליאת המועצה   14

 .214-0858977בקולחים חריגים ביתניה תוכנית מס' 

 

 תיקון עולם בע"מ לפטור מארנונה מוסד מתנדבבקשת צפונה דרומה  .4

גזברית המועצה הציגה את הנושא והסבירה את הנימוק להמלצת וועדת ההנחות 

את בקשתה של צפונה דרומה לפטור מארנונה למוסד מתנדב, בשל כך  שלא לאשר

מהכנסות  77%שסכום התמיכה הממשלתית )כולל הסוכנות היהודית( עולה על 

 5/2019אינה עומדת בתנאים לפטור שנקבעו בחוזר מנכ"ל  המוסד ולכן הבקשה

בעד לאמץ את המלצת וועדת ההנחות ולא לאשר את בקשתה של  11 -החלטה

 צפונה דרומה תיקון עולם בע"מ לפטור מארנונה למוסד מתנדב.

 

 



 

 

 מצורפת טבלה  – אישור תב"רים  .5

 

 האינפורמצי .6

 

 שקלים 10הופעה של רונה קינן ב  –בית גבריאל היום  -

חודש הגאווה, מועצה  יאירועהנפת דגל הגאווה ופתיחת  20:00מחר יום ד ב  -

 תושביה סביבת חיים שיוויונית ובטוחה.אזורית עמק הירדן גאה לאפשר ל

יפעל לראשונה מערך שיטור משולב של משמר הגבול והמועצה,  1/7החל מה  -

המערך משלב רכב ייעודי שבו יפעלו יחד שוטר מגב ופקח מהמועצה אשר 

יטפלו יחד בתופעות הפשיעה , איכות החיים, והגברת הביטחון לאזרחי 

 המועצה ולמתארחים בה.

יע לסוף דרכו כקיבוץ, , קיבוץ האון הגמאבק קשה ועקרוני -מאבק סביב האון -

המועצה פועלת  כבר תקופה ארוכה יחד עם החטיבה להתיישבות כדי להפוך 

את האון ליישוב קהילתי , ומצד שני מפרסם המנהל את השטחים בקיבוץ לכל 

המרבה במחיר, דבר שלא ייעשה ועתיד להשפיע על הרבה דברים כמו גם על 

שים כל שביכולתנו כדי לעצור המחירים של הבתים והאדמות באזורינו, אנו עו

משפטית ופוליטית, לא ניתן להאון להפוך ליישוב לעשירי  -את המהלך הזה

 עולם.

  

 

 
 

 הישיבה ננעלה !
 

_____________________                                                _____________________ 
  

 רשמה פרוטוקול –יפעת כהן                                   ראש המועצה                 –עידן גרינבאום 
 
 

 
 


