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 תשפ"ב ניסן  ד' – 20224.5.מיום שלישי  2022-2פרוטוקול ישיבת מליאה מס' הנדון : 
 

 נוכחים :

יעקב , יניב אוסם, חוה ישי דני דותן,אמנון טל, ראובני, אילון ם, אפריגרינבאום, אהוד בן עידן 

 .שאול אלתרשמעון שושן, רוית פידל דגן, , עוזי קרן, לילך שמיר, קרני

 

 חסרים :

, מנחם אטיאס, אוריה מאירי, איתי כהן, חיים חליווה, יוסי עמר, אדוה אלגריסי אברהם קופר,

  תמר לשם.

 

 משתתפים :

יועמ"ש  –גזברית המועצה, עו"ד גולן לוי  –מיה ונטורה מנכ"לית המועצה, ליאת מלכה 
 – אביגייל קציר, מהנדסת המועצה –, רוני בן נון םמנהל אגף ישובי –, אסף עברי המועצה

 מזכירת אגף ישובים – ליאורה סרי גבריאל,מנכ"לית בית  -איה רוזן מנהלת משאבי אנוש,
 רושמת הפרוטוקול.

 
 :על סדר היום

 22/02/2022מיום  1/2022אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

אישור שלומי דרעי כנציג ציבור בוועדת הסמים של המועצה במקום אמנון אביגדור  .2
 שסיים את תפקידו. 

 וועדת השקעות.ב לבאן כחבר-אידי במקום אורית עו"ד גולן לוי אישור .3
 מצורף חומר – אה לתחרות בגרמניה לאישור המליאהבקשה ליצי .4

 מצורף חומר  -נוהל מחיקת חובות   .5

 מצורף חומר –פרוטוקול תמיכות  .6

 אישור תקציבי ישובים מעודכנים  .7



 

 

 מצורף חומר – 2021 4הצגת דו"ח רבעון  .8

 מצורף חומר –אישור הרכב חדש של וועד קרן עמק הירדן לפי בקשת משרד הפנים  .9

 תב"רים  .10
 אינפורמציה   .11

 
 לצו המועצותלא היה מניין חוקי לפתיחת הישיבה ולכן היא נדחתה בהתאם  17:00בשעה 

 ונפתחה לאחר שעה. 
 

סדר להוסיף שני סעיפים מעל את אישור המליאה קש יראש המועצה בבפתיחת הישיבה 
 היום:
 תיקון כביש שקרס במושבת כנרת. – 2606תב"ר  .1

ביום שישי  –תב"ר ביצוע בכנרת המושבה  ואסדר היום הלנוסף ש תב"ר סעיףעידן: 

קיר  כךלהיתר שניתן לו וכתוצאה מ דשלו בניגובניה במגרש ביצע עבודות  תושבשעבר 

. אדם פרטי אינו רשאי לבצע לכן נאלצנו לסגור את קטע הכבישו כביש קרסהתמיכה ל

אנו נבוא תיקונים על דרכים ציבוריות והמועצה מחוייבת לתקן ולהשמיש את הכביש. 

אך עד שימוצו  גם לגבי הנזק וגם לגבי העבודה ללא היתר תושבחשבון עם אותו 

 גרם נזק מאוד גדול.המועצה מחויבת לתקן את הנזק. נ נגדו ההליכים

 גדל.ויכול להיות שהסכום י₪  350,000ר סכום התב"מודיעה על ליאת: 

 .תפעל מול התושבחברת הביטוח והיא מודיע על האפשרות שתעשה פניה אל  גולן:

 מימון ביניים. מדובר בפגיעה בתשתית ציבורית. נועד להתב"ר מסביר כי עידן: 

 .מאשרת הוספת הסעיף לסדר היום. מליאת המועצה בעד, אין נמנעים או מתנגדים 11

 

הגב' חוה ישי כחברת ועדת תכנון ובניה במקום סעיף מעל סדר היום לבחירת  אישור .2

 עמי רומנו.

 לסדר היום.המועצה מאשרת הוספת הסעיף מליאת  – אין נמנעים או מתנגדים, בעד 14
 
 
 
 

 



 

 

 : נדון, סוכם והוחלט 
 

 22/2/2022מיום  1/2022אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

 שתוקנו. הפרוטוקול נשלח, היו הערות
 אין נמנעים ואין מתנגדים. ,בעד 12 - הצבעה

 .22/2/2022מיום ה  1/2022בעד, מאשרת מליאת המועצה את פרוטוקול מס'  12

 

אישור שלומי דרעי כנציג ציבור בוועדת הסמים של המועצה במקום אמנון אביגדור  .2
 שסיים את תפקידו. 

איש קבע לשעבר  –שלומי דרעי על המועמד רקע ניתן הסבר למינוי המבוקש ו
 שהשתחרר לפני שנתיים, מרצה במכללה ונציג ציבור בדירקטוריון בית גבריאל.

 .בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים 14 -הצבעה 
בוועדת כנציג ציבור  שלומי דרעי מתל קצירבעד, מאשרת מליאת המועצה את  14

 .הסמים של המועצה
 

 וועדת השקעות.ב לבאן כחבר-אידי במקום אורית עו"ד גולן לוי אישור .3

 גולן יצא מחוץ לאולם.
 אין נמנעים ואין מתנגדים ,בעד 14 -הצבעה 

 כחבר בוועדת השקעות. עו"ד גולן לוי בעד, מאשרת מליאת המועצה את 14
 

  .לתחרות בגרמניה לאישור המליאהשל ספורטאים בקשה ליציאה  .4

, וכי נדרש לאשר את ענף הקיאקיםתקציב ניתן הסבר לבקשה כי מדובר במימון מתוך 

  .נציגים המייצגים את המועצה בחו"ליציאת הספורטאים גם כי הם 

, תמיר כי אחת הספורטאיות היא בתו של מנהל מח' הספורטהובהר לחברי המליאה 

, וכי הספורטאים נבחרו על בסיס ישראל בקייקים זכתה באליפותאשר  מייזלס,

 . םקריטריונים מקצועיים ספורטיביי

 .בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים 14 -הצבעה 

 לתחרות בגרמניה. יציאת הספורטאים בעד, מאשרת מליאת המועצה את  14
 
 
 
 



 

 

  - נוהל מחיקת חובות .5

ולמטרתו, וכי מדובר באימוץ חלק מסוים מתוך נוהל מחיקת נוהל ניתן הסבר בהרחבה ל

 .שעל בסיסו נערך הנוהל של המועצה חובות של משרד הפנים

 .בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים 14 - הצבעה

 נוהל מחיקת חובות.בעד, מאשרת מליאת המועצה את  14
 

  –פרוטוקול תמיכות  .6

, וכיצד נקבעה החלוקה של כספי התמיכה המלצת וועדת התמיכותניתן הסבר ל

 .שאושרו במליאה

 מתנגד )אהוד בן אפרים( 1בעד,  13 -הצבעה 

החלוקה המלצת ועדת התמיכות ואת בעד, מאשרת מליאת המועצה את  13

 .במליאה שהוצגה טבלה המצורפתבהמתוארת 

 

  –אישור תקציבי ישובים מעודכנים  .7

 ,מעודכן ללא הסכום המותנהתקציב הם מתבקשים לאשר כי לחברי המליאה ובהר ה

לפעול על יכולים אותם ישובים ומרגע האישור  מועצהישובים כפי שהוגשו ל 9של 

 . 12חלקי  1התקציב שהגישו ולא לפי בסיס 

 בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים 13 -הצבעה 
 .הגישו והוצגו במליאה ישוביםה 9תקציבי בעד, מאשרת מליאת המועצה את  13
 

  – 2021 4הצגת דו"ח רבעון  .8
 .וענתה לשאלות חברי המליאהליאת הציגה את הדו"ח, נתנה הסבר 

 
 מצורף חומר –אישור הרכב חדש של וועד קרן עמק הירדן לפי בקשת משרד הפנים  .9

בוועד המנהל של  אגף תאגידים עירוניים במשרד הפנים העיר שאין ייצוג הולם לגברים

חברי המליאה מתבקשים לאשר את החלפתה של מיה ונטורה ברענן סרי . לכן, הקרן

 דירקטור מקרב עובדי במועצה הבכירים.שישמש כ

 מתנגד )אהוד בן אפרים( 1בעד,  12 -הצבעה 

מינויו של רענן סרי במקומה של מיה ונטורה בעד, מאשרת מליאת המועצה את  12
 ., ומאשרת את ההרכב החדש של הוועד המנהל של הקרןוועד קרן עמק הירדןל



 

 

כחברה בוועדת המשנה לתכנון אישור חוה ישי  -הצבעה על הסעיף שמעל סדר היום  .10

 .עמק הירדן יהיובנ

 חוה יצאה מן האולם.

 .בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים 12 -הצבעה 

חוה ישי כחברה בוועדת המשנה לתכנון בעד, מאשרת מליאת המועצה את  12
 ובנייה.

 
 מצורפת טבלה  –תב"רים  .11

 
 אינפורמציה  .12

  בפוריה נווה עובד. יש מגרש מגרשים  6לשיווק  ההוציא רמ"יעידן מעדכן כי

 .הוא ישווקפלישה הטיפול באחד שפלשו אליו ולאחר 

  הנתק מול רשות מקרקעי ישראל נמשך. מנהל רמ"י הודיע  –עדכון לגבי האון

על גבי העיתון שהוא מתכוון לשווק את המגרשים חלקם במחיר למשתכן 

חוברת מכרז. וחלקם השכרה לטווח ארוך. בתחילת מאי רמ"י מתכוונים להוציא 

האם שיווק על פי מה שדווח  -לא ידוע למועצה מהו המידע שיופיע בחוברת 

מעוניינת  לעיתון או על פי השיטה הקודמת של כל המרבה במחיר. המועצה

. המועצה תפעל בכל האמצעים בכך ם רמ"י אך הצד השני אינו מעונייןעבשיח 

יווק שהוא בניגוד שהעומדים לרשותה, כולל אמצעים משפטים, כדי למנוע 

. ההתנהלות מול ההתיישבות הכפרית מצביעה על כך לעמדת המועצה

, אלא רק שיווק כדי ברמ"י אינה מעניינת את מקבלי ההחלטותההתיישבות ש

 לפתור את בעיית הדיור. מצער שזוהי ההתנהלות.

 

 .מזכירת אגף ישובים ליאורה סרי*** פרוטוקול הישיבה נרשם ע"י 
 
 

 ! הישיבה ננעלה
 

_____________________ 
 ראש המועצה –עידן גרינבאום 


