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סוכם והוחלט:

 13.7.2021מיום  1/2021אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס'  .1

את מאשרת האסיפה הכללית של קרן עמק הירדן  מתנגדים., אין בעד 11
 הפרוטוקול.

2021אישור הדוחות הכספיים של שנת  .2

יתן אישור ניהול לקרן נח איתן כספי מציג את הדו"ח הכספי ומעדכן כי רו"
 .2022שנת יעודכן גם לאשר  2021תקין לשנת 

חברי ועד ההנהלה של הקרן: נבחרי ציבור  אודותנוכחים עדכן את העידן מ
נירית אוסקר גורביץ,  –, שמעון שושן ולילך שמיר; נציגי ציבור חוה ישי –

ליאת מלכה, רענן סרי ויאיר  –ענת ברזילי ונטע דויטשמן; נציגי המועצה 
.ילובסקי

ההצדקה להמשך  -האסיפה הכללית רו"ח כספי משיב לשאלות חברי 
ה שכל ניסיון לשנות את המודל עלול להיות החזקת הקרן מתוך הנח

אם יוחלט לפרק את העמותה, יש להעביר הכל מורכב יותר ולעלות כסף. 
לעמותה בעלת אופי פעילות דומה. לכן המלצתו היא להשאיר את המצב 

 כפי שהוא.



 

 
 

ועדת הביקורת ח הכספי בסדר. ", נציגת ועדת הביקורת: הדופידל דגן רוית
 פרטים נוספים.לברר  וכן 2023לשנת  תכנית של הקרן מבקשת

 ה מבקש לדעת מי מנהל את העמותה ומדוע לא יוזמים יותר.וחיים חליו

לא קיימת . במועצה לכך אין מנהל קרן משום שאין הצדקהש עידן משיב
מצליחים  נםיאאך  עוסקים בכךעידן מיה ו ,נכון לעכשיו. משרת מגייס תרומות

שאין באפשרותם להשקיע את מלוא הזמן הפוטנציאל משום מלוא לנצל את 
 הנחוץ לכך.

מסך  35%מקנה הנחה במס בגובה אשר  46סעיף מסביר אודות  רו"ח כספי
. הכנסה במסעבורה תורם מקבל קבלה על תרומתו ומזדכה ההתרומה. 

 אישור כזה. ניתן לקבל מאחר והשליטה בקרן היא שליטה עירונית, לא 

 וח הכספי והמילוליועדת ביקורת ממליצה לאשר את הד

בעד,  12 -ע"י האסיפה הכללית של קרן עמק הירדן  אושר דו"ח הביקורת
 .אין מתנגדים
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