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

 המועצות.
 

, מנהל אגף ישובים את צחי בוחניקבפני הנוכחים עידן מציג בפתיחת הישיבה 
אחל לשניהם הצלחה ומ  הדובר בתפקידהצטרף למועצה ש ירון לופו ואתהחדש 

 בתפקידם.
 

 : נדון, סוכם והוחלט
 

 20/09/2022מיום  9/2022אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

מיום   9/2022מאשרת מליאת המועצה את פרוטוקול מס' אין מתנגדים, בעד,   13
20.9.2022. 

 

 השקת פרוייקט "שומרי סף" במסגרת חודש המאבק באלימות נגד נשים .2

באגף  יישוביתמחלקת מניעת סמים אלימות ואלכהול  מנהלתצרי, קרני רימר 

מציגות את  , מנהלת מחלקת צעירים,רה רוכברגושי, קהילה ושירותים חברתיים

 הפרוייקט.

במסגרת להשיק את פרוייקט "שומרי סף"  לנכון מודיעה כי הן מצאו  קרני

 .המליאה

 וקיימת הנחהאלף נשים מדווחות כנפגעות אלימות במשפחה  200מעל 

יחידה לנפגעות  במועצה שנתיים הוקמהכלפני  גבוהים יותר.אף שהמספרים 

 היחידה מלאה. יוםאלימות במשפחה וכ

, גם אם המידע תופעת האלימות קיימת גם בעמק הירדןשמבקש להבהיר  עידן

 .יחידה שהוקמה במועצה עמוסה מאודואיריס מוסיפה שה אינו מפורסם ברבים

ביחידה מטופלים גם גברים וגם נשים  מפרטת בפני חברי המליאה כי  קרני

, מסוים לנפגע או פוגע. האלימות אינה רק פיזית טיפוסאין  ים וכפוגעים.ות/כנפגע

בות ער ".שומרי סף"פרוייקט אלא גם כלכלית, התעמרות ומסיבה זו משיקים את 



 

 

א מדובר רק ליכולים להיות שומרי סף, ורבים אנשים  יל חיים.הדדית יכולה להצ

מו מנהלי קהילה, אלא כל אדם אשר במסגרת פעילותו בבעלי תפקידים כ

מאמני  , למשל:בא במגע עם המון אנשים ויכול להיחשף לדברים האלוהיומיומית 

כושר, בעלי מקצוע בתחום היופי, מזכירות טכניות בישובים, מנהלי כלבו, מטפלים 

כלים לזיהוי ולסיוע  הרעיון הוא להעביר סדנא ולהעניק לשומרי הסף בגיל הרך וכו'.

 לאנשים במצבי קיצון. להרחיב את מעגל הידע והדאגה וליצור רשת ביטחון.

הגיע לבתי"ס ולמכללה כדי להנחות האם יש תכנית למבקשת לדעת  ישי הוחו

 ילדים, נערים, בוגרים שיהיו מודעים לכך שהם נמצאים במערכת יחסים אלימה.

מוצגת לחברי המליאה שקופית עם פעילויות במענה לשאלתה של חווה ישי 

שמתקיימות במהלך החודש אשר הוכרז כ"חודש המאבק הבינלאומי באלימות 

 כלפי נשים".

היו בשנה שעברה והלקח שנלמד מהם ומיושם כבר על האירועים ש עדכנת מיה מ

  עתה, כמו פרסום טלפונים של קווי סיוע.

אשר הם חשוב שאנשים בקהילה ישתתפו וידעו לתת מענה כ מוסיפה כי שירה

 .נתקלים במקרים כאלו

 מודה לשירה וקרני. עידן

 

 שסיים את תפקידו. בוועדה החקלאית במקום אדם וידל חבר/ה חדש/האישור  .3

 ,לתפקיד לילך שמיר הציעה את מועמדותהמעדכן כי מבין כל חברי המליאה רק  עידן
ותכהן כחברה בוועדה  שה הציגה את מועמדותהיאנו מברכים על כך שאו

 .החקלאית
כחבר/ה חדש/ה בוועדה    מאשרת מליאת המועצה אתאין מתנגדים. בעד,  15

  .החקלאית

 
 לאשרר את ענת ברזילאי כנציגת ציבור באתר טליה  .4

אולם עד שהעניין  ,בעברבמליאה כבר אושרה של ענת מועמדותה כי   נתמעדכמיה 
את מחדש לאשרר  נדרשים עתה אנוטופל במשרד הפנים תוקפו של האישור פג ו

 מועמדותה.
ציבור ענת ברזילאי כנציגת  מאשרת מליאת המועצה אתאין מתנגדים. בעד,  16

  .באתר טליה



 

 

 

 

 הירדן עמק אזורית מועצה ותיקים אזרחים לענייני יועצת מינוי .5

 אגף קהילה תאיריס שובל, מנהל מבקש את אישור המליאה למינויה של  עידן

כיועצת לראש המועצה לענייני אזרחים ותיקים, מאחר ונדרש  ושירותים חברתיים

 ואיריס מתוקף תפקידה מכירה את הנושא. המועצה  למנות גורם מתוך

מינוייה של איריס שובל כיועצת בעד, אין מתנגדים. המליאה מאשרת את  16

 לראש המועצה לענייני אזרחים ותיקים.

 

 למילואימניקים מפקדים הנחה בארנונהאישור  .6

למפקדים בארנונה בחוק ההסדרים הנחה  האושר -ליאת מציגה את הנושא 

מתן הנחה אשר מועצה למותר למטר  100ל  25%  עד  פעיליםבמילואים 

 קבל רשימה מצה"ל ונפעל בהתאם.המועצה ת. 1.1.22-מהחל רטרואקטיבית 

נציג מספרית  ,פרוטוקול שכאשר יתקבלו הנתוניםהערה ל מבקש להוסיף עידן

 בפני מליאת המועצה.

די למפק בארנונה 25%מתן הנחה של בעד, אין מתנגדים. המליאה מאשרת  15

 .1.1.2022פעילים החל מיום  מילואים

 

 עקרונות תקציב .7

 2023אנו נמצאים בדיוני תקציב המועצה לשנת  מודיע לחברי המליאה כי  עידן

. הנהלת במשרד הפנים בהדרכות בנושא השתתפהוגזברית המועצה אף 

ותדון בנושא ולאחר מכן  6.12.22-ב בכובעה כועדת כספים  המועצה תתכנס

 .20.12.22-העניין יובא לאישור המליאה ב

. מדד ומסבירה על התייקרויות צפויות .   2023עקרונות תקציב ליאת מציגה את 

יש לכך השפעה ו   2022לשנת  ,4.6%-מזנק והוא צפוי להגיע השנה ל המחירים

כידוע הטייס  הארנונה נושא  נו משלמים. משמעותית על התשומות שא

השפעת /המדד השפעת עליית  2023לשנת  1.37%עומד על  יהאוטומט

על פי הנוסחה של חוק  2024האינפלציה על הארנונה תתבטא רק בשנת 

התייקרות במחירי דלק, תשומות בניה,  - . משמעות עליית המדד ההסדרים 



 

 

בדים במשק )עותהיה עליה בשכר ע"פ הסכמי שכר שנחתמו  בנוסף,חשמל וכו'. 

  השפעות. וכו'( וגם לכך תהיינה , סייעות ,יםיסוציאל

שכר המינימום ,שכר נבחרים ושכר בחשבון ש יש להביא 2023 בתקציהיערכות ל

 , בעודצפויים לעלות –במשק  הממוצעבחוזים אישיים שצמודים לשכר 

תקציבים המועברים ממשרדי הממשלה אינם מגלמים את ההתייקרויות. הש

חינוך הרגיל והחינוך הסעות המשרד החינוך אינו מחשב את התייקרות ה למשל,

 מיוחד.ה

האיזון  קבלבד ממענ 90%תקצוב  - 2023בתקציב משרד הפנים לשמרנות  דרישות

 םאין לכלול כספיבנוסף  , אש"ח 250 -כ ה שלעפגידבר שיביא ל, 2022של שנת 

בכוונת  ₪. 900,000 -מהקרן לצמצום פערים. המשמעות הכספית לגבינו היא כ

  המועצה לתקצב הכנסה זו כהכנסה מותנית.

בתשע"ט היו  יש עליה בכמות הילדים בחינוך המיוחד. - רפורמה בחינוך המיוחד

ילדים בחינוך  397ואילו השנה ישם  ,סייעות 46ילדים בחינוך המיוחד והועסקו  157

   סייעות. 110המיוחד ומועסקות 

, ליאת שמעות של כל הגזירות האלומהת חברי המליאה בדבר שאלבמענה ל

בהכנות  מיליון  10 -כ המשמעות הכספית כרגע שאנו בגירעון שלמעדכנת כי 

יש לצרף את נושא ההסעות שהתייקרו מאוד )דלק למשל( ואילו   . 2023 תקציבל

הסבסוד רמת . המשמעות היא ש2012-משרד החינוך מתקצב לפי תעריף שנקבע ב

 .60%שכתובה בחוק, בפועל ירדה לסביבות  80% של

אנו מנסים ליצור תקציב מאוזן,  ייתכן ונאלץ לנקוט בצעדים קיצוניים.מוסיף ש עידן

והמשמעות של הדבר היא שנצרך לזנוח תכניות מסוימות שהיו אמורות לצאת 

 לפועל השנה.

 

 הצגת חוק עזר לאגרת שילוט  .8

את נושא הדיון שמתקיים לבקשת החברים ומבקש לציין כבר בפתח  מציג עידן

כדי להודיע על הכוונה לחייב באגרת נשלח מכתב בזמנו לבעלי עסקים הדברים כי 

 .המועצה וניתן מענה לפניות שהועברו אלשילוט, 

מדובר בחוק עזר לעמק הירדן )מודעות ושלטים(  ומציין כי גולן מציג את חוק העזר

מופיע במס' רשויות. הנחיות בנוסח דומה עזר החוק  ר מס' עדכונים.שעב 1960-מ

שנערכה ביקורת ב.  את חוקי העזר שלה עצה חייבת לאכוףומשרד הפנים הן שהמ



 

 

 העזר ירשויות לא אוכפות את חוק התקבלה הערה כיע"י משרד מבקר המדינה 

 ,אותו ובר בחוק קיים שצריך לאכוףמד לקופת המועצה. הכנסה יםמהווש  שלהן

מפני שכאשר המועצה פונה למשרד הפנים בנושאים שונים, הם לא מוכנים 

 ע"פ חוקי העזר. המצה את אפשרויות הגבייה שלמ אינהלסייע אם המועצה 

 בשלטים. עוסקלחוק ש 3הדיון כעת מתמקד בסעיף מבהיר כי 

משרד הפנים רואה חשיבות רבה לא רק בחקיקת חוקי עזר, אלא כי  מוסיפה ליאת

ם באכיפתם. זוהי הנחיה של משרד הפנים. המועצה רואה חשיבות רבה ג

ולכן קיים צורך להסדיר את  המרחב הציבורישל ומשקיעה רבות בניקיון וטיפוח 

שלום האגרה הוא ת. אגרת השילוט היא בעצם מתן רישיון. השלטים שפזורים בו

ם האגרה המועצה אינה אמורה לזכות בעל עסק שמסיר מודעה אלמרות ששנתי. 

, המועצה הלכה לקראת בעלי העסק וביטלה חיובים על שלטים כבר שולמה

 . שהוסרו

ליאת פירטה את הפעולות שבוצעו כדי ליידע את בעלי העסקים לפני שליחת 

 2022בינואר  יצאה הודעה לבעלי העסקים ברחבי המועצה. 2021ביוני החיובים: 

 טים.נשלח מכתב למזכירות הישובים לאיתור בעלי השל

נשלח מכתב לכל בעלי השלטים לפיו הסתיים הסקר והמועצה  2022במרץ 

נשלחו חיובים לבעלי  2022באפריל  כי בכוונתה לפעול ע"פ חוקי העזר. ההודיע

 העסקים.

 להסיר את השילוט ולא להיות מחוייב. היה לובכל אחד מהשלבים כל בעל שלט יכ

 500החיוב הראשוני היה בסדר גודל של  שלטים. 1141ברחבי המועצה קיימים 

 250גבינו  כיום. שלטיםאת ההסירו  שכבר נסגרואש"ח. בינתיים בעלי עסקים 

 אש"ח. 

מאפשר סדר במרחב הציבורי. כך, לא כל בעל עסק  מציינת כי ההליך שבוצע מיה

 מרים שלט לפי ראות עיניו.

 

 מצורפת טבלה  –תב"רים  .9
 

 אינפורמציה  .10

 טפיל בכנרת, אשר גורם לבעיותיע על קיומו של משרד הבריאות הוד 10.1

  לא היו בכנרת.כלל כי חלק מהנפגעים  התברר לאחר בירור ש , אלאבעיניים



 

 

 "ירמוכיםהמים "ה בסוריה. במאגר נה מגיפת כולרבחודשים האחרונים יש 10.2

מוסיף כלור י כולרה. בוצעה הערכות מראש והוקם מתקן אשר קנמצאו חייד

לחיידק, כך שאין סיבה  מנוטרים כל הזמן וכרגע אין שרידיםלמים. מי הכנרת 

 . ים בנושאטפלעוקבים ומבמדינת ישראל  לדאגה. הגורמים

 .שבועביום שבת האחרון, לאחר דחיה של  סובב כנרת באופניים שנערך 10.3

כבד, שבגינו המליצו על  מד"א מדוע נאמר שיהיה גל חוםחקרים בכרגע מת

 היה.לא הדחייה, ושבסופו של דבר 

תתקיים כאן בפעם הראשונה תחרות בינלאומית מלאה  25.11ביום שישי  10.4

. משמעות הדבר שהכבישים בסובב כנרת יהיו סגורים במשך של "איירון מן"

בבוקר. אנו נמצאים בשיח עם מארגני  5:30שעות רבות, החל משעה 

יווצר לישובים שלנו, ביחוד יהאירוע ועם המשטרה. אנו מודעים לקושי ש

האירוע אינו תלוי באישור המועצה ואנו מנסים לתת פתרון  גב והאון.-עיןל

 למצב.

מנסה כנס התנעה של התכנית האסטרטגית אשר  יתקיים 27.11 -ב 10.5

ם הבאות מבחינת תכנון ובניה. יראה העמק בשני כיצדלהסתכל קדימה 

 מסיירים בישובים.אנו רכים שיתופי ציבור ונע

ים הודעה להגיש תקציבים מאושרים עד סוף נשלחו למנהלי הקהילות והוועד 10.6

בשנה שעברה  נובמבר, מפני שבדצמבר צריכים להגיש למשרד הפנים.

ישוב אחד לא עשה כן, וכעת הוא בגירעון ובמעקב. אנו מבקשים להקפיד על 

 הגשה בזמן.

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

 
 

 הישיבה ננעלה !
 
_____________________ 
 ראש המועצה –עידן גרינבאום 
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