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 נוכחים :

 

, אמנון טל, אילון ראובני, אברהם קופר, איתי כהן, לילך שמיר, עוזי עידן גרינבאום, אהוד בן אפריים

 קרן, מנחם אטיאס. 

 

 

 חסרים :

מיכל זנדני, יניב אסם, שאול אלתר, אדוה אלגריסי, אדם וודל, תמר לשם, רוית פידל דגן, חוה ישי, 

 שמעון שושן, יוסי עמר, חיים חלווה, דני דותן, יעקב קרני, אוריה מאירי.

 

 

 פים :משתת

מהנדסת  –גזברית המועצה, , רוני בן נון  –מיה ונטורה מנכ"לית המועצה,  ליאת מלכה 
   מנהל מחלקת הנה"ח,–מנהל אגף ישובים, רו"ח מוחמד זביידי  –, אסף עברי  המועצה  

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

 הפרוטוקול.
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 אישור נטע דויטשמן מתל קציר כנציגת ציבור בדירקטוריון קרן עמק הירדן. .ג
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צמח בראשית" וחוות ניסיונות  –אישור הגשת תב"ע למבני ציבור ל "חווה חקלאית לימודית  .5

 .214-0611590צמח, תוכנית מס'  -חקלאית  

 החלפת מורשית חתימה )מזכירה( בבית ספר בית המעיין. .6

 תב"רים .7

 אינפורמציה .8

 התאםבפתיחת הישיבה נדחתה כן נכחו די חברי מליאה וללא  17:00בשעה  
 
 

 : נדון, סוכם והוחלט
 

  – אישור פרוטוקול קודם .1

 13/7/2021תאריך  –מן המניין  2021לשנת  7פרוטוקול מס' 
 

 בעד מאשרת מליאת המועצה את הפרוטוקול. 7

 

 "קרן עמק הירדן", "אתר טליה" "וידידי בית גבריאל" -הסדרת הדירקטוריונים  .2

 כנציגת ציבור בדירקטוריון טליה.אישור ענת ברזילי מבית זרע  .א

 . הצבעה התקיימה הרלוונטי ניסיונה ואת עצמה את הציגה שענת לאחר

את ענת ברזילי מבית זרע כנציגת ציבור בדירקטוריון מאשרת מליאת המועצה  .בעד  9

 טליה.

 אישור ענת ברזילי מבית זרע כנציגת ציבור בדירקטוריון קרן עמק הירדן .ב



 

 

את ענת ברזילי מבית זרע כנציגת ציבור בדירקטוריון מאשרת מליאת המועצה  .בעד 9

 קרן עמק הירדן.

 אישור נטע דויטשמן מתל קציר כנציגת ציבור בדירקטוריון קרן עמק הירדן. .ג

את נטע דויטשמן מתל קציר כנציגת ציבור בדירקטוריון קרן עמק מאשרת מליאת המועצה . בעד 9

 .הירדן

 

 דירקטוריון ידידי בית גבריאלבציבור  קוב כנציגת עופרה פייאישור  .ד

ציבור בדירקטוריון ידידי  תכנציגעופרה פייקוב את מאשרת מליאת המועצה   .נמנע 1/בעד 7

 בית גבריאל .

 

 מושבת כנרת -2021עדכון תקציב  .3

מ  2021 מושבת כנרת מבקשת לאשר עדכון לתקציב הועד המקומי לשנת  –תקציב מושבת כנרת 

 (25.07.2021   )אושר על ידי הועד המקומי בתאריך₪  1,433,171ל ₪  1,268,171

 מושבת כנרת. -2021עדכון תקציב  מאשרת מליאת המועצה אתבעד  9

 

 -מועצה אזורית עמק הירדן –אישור תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור  .4

המועצה נדרשת לאשר תבחינים  עבור חלוקת תמיכות לשנת  ,4/2006ל "על פי  חוזר מנכ      

01/09/2021עד ליום  2022     

 2022גם עבור שנת  2021עבור שנת במליאת המועצה תבחיני התמיכות שאושרו מוצע לאמץ את 

  ללא שינוי.

לתמיכות במוסדות  כתבחינים  2021שאושרו עבור שנת לאשר את התבחינים  מבוקש אם כן   

 2022בור שנת ציבור ע

מועצה אזורית במרחב ה התבחינים לתמיכות במוסדות ציבור מאשרת מליאת המועצה את בעד 9

 עמק הירדן.

 



 

 

צמח בראשית" וחוות  –אישור הגשת תב"ע למבני ציבור ל "חווה חקלאית לימודית  .5

 .0611590-214צמח, תוכנית מס'  -ניסיונות חקלאית  

 
 חווה חקלאית – "בראשית צמח" חוות העתקת לטובת ציבור מבני לייעוד חקלאית קרקע ייעוד שינוי

של  חקלאית ניסיונות לחוות בניה זכויות ומקנה השימושים את מסדירה התכנית ,כן כמו ,לימודית
 .המוצעים החינוך למבני הצמוד השטח בתא צמח מפעלי

 
 . 90 לכביש האריזה, בסמוך למפעלי מדרום מפעלים צמח בתחום ממוקמת החווה כיום

 ,הצוות של מעבר ודרוש ,החווה ומטרות אופי את תואם שאינו תפעולי בתחום החווה נמצאת
 .ומפעלים אריזה בתי של תפעולי מתחם דרך התלמידים והמבקרים

 ,למיקום המוצע מהמיקום הקיים כיום  הלימודית החווה העתקתשינוי הייעוד המבוקש יאפשר 
 ,דרכים הסדרת וכן במקום והלימודים החווה לפעילות תואמיםנוספים ה  מבנים הקמת אפשרוי

 .הלימודית לחווה בטוחה וגישה חניות
 

-214המועצה, כרשות מקומית בתחומה מצויה התכנית, מגישה תכנית מפורטת שמספרה 

"צמח בראשית" והסדרת  –, לעניין אישור תב"ע למבני ציבור לטובת חווה חקלאית לימודית 0611590

 יונות חקלאיים של צמח מפעלים, בשטחים ממערב למפעלי האריזה.פעילות חוות ניס

  .בעד 8

 

 החלפת מורשית חתימה )מזכירה( בבית ספר בית המעיין .6

, בדבר אישור מורשי חתימה בחשבונות 27.10.2020בהסתמך על החלטת המליאה מיום 

המליאה מתבקשת לאשר את החלפת מורשית החתימה בבית  הבנק של בתי הספר,

 בית המעיין:הספר 

 .017859836רבקה שונקרט ת.ז.  -מזכירה יוצאת
 .203690532 דניאל מלול ת.ז.  -מזכירה נכנסת

 .בעד 9
 
 

 מצ"ב טבלה  –תב"רים  .7

 מצ"ב טבלה



 

 

 

  –אינפורמציה  .8

למאבק מאוד משמעותי של כל המרחב הכפרי כנגד תכנית שר האוצר ושר  המועצה שותפה -

כסים על ירקות ממהלך של הסרת ההמשמעות  .רפורמה בחקלאותביצוע החקלאות ל

עלולה להיות הרסנית כמו העלאת מחיר המים בחקלאות,  ,ופירות לצד מהלכים נוספים

יש התגייסות גדולה של ארגוני החקלאים, ראשי מועצות וארגונים  ,לכןלחקלאי המועצה. 

 חקלאים נוספים , אשר מתייצבים בחזית ביחד כגוף אחד.

יד אל )ע שבשבוע שעבר התחברה יחד עם החג של המגזר 'בין הזמנים'ת אנו מצויים בתקופ -

. תקופה זו הינה מאתגרת ומביאה עמה התמודדות עם מצבי סיכון רבים במרחב (חאדא

אירועים קשים מאוד  כמו דקירות, תקיפה המועצתי הסובב כנרת וירדן. לאחרונה התרחשו 

 בות איומים שהיו עליו מצד נופשיםלירדן בעק קופאיות, פקח שלנו שהזעיק משטרה של

 .באזורנו אלימות שלא ראינו עוד כדוגמתה. מדובר בועוד

מטרה להגביר את האכיפה ולתת מענה לתושבים ב המועצה גייסה שני פקחים חדשים

 ביחד עם השוטרים בשכר אותם אנו מעסיקים בעיקר בסופי שבוע. 

בהובלה  "חופים פרויקט" – הרוב רויפרויקט חשוב וחדש שאנו מפעילים במורד הירדן ליד  -

 . שובל מנהלת אגף רווחה וקרני רימר צרי מנהל מחלקת מניעת אלימות ואלכוהולשל איריס 

להגיע התנהגויות סיכון וצעירים שתפקידם לאתר  עובדים 10שבו מועסקים מתחם זהו 

המתחם  .העמק(נמצאים במצבי סיכון )רובם לא תושבי ו השוהים במקום נוערהלבני ולעזור 

זהו פרויקט חשוב  נותן גם שירות לבני הנוער כמו: טעינת פלאפונים, ארוחות קלות ועוד,

 .  ומרגישים בשטח שבועות ואת תוצאותיו אנחנו כבר רואים 4מאוד שיפעל במשך 

 
 הישיבה ננעלה !

 
___                                                 _______________________________________ 

  
 רשמה פרוטוקול –ראש המועצה                                                  יפעת כהן  –עידן גרינבאום 

 
 

 


