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 15.11.2022מיום שלישי  10/2022פרוטוקול ישיבת מליאה מס' הנדון : 

 נוכחים :

אברהם קופר, אדוה אלגריסי, אהוד בן אפרים, אילון ראובני, אמנון טל, דני  דן גרינבאום,עי

 רוניקרני, לילך שמיר, מנחם אטיאס, ניב שחר, עוזי קרן,  יעקבאסם,  יניבדותן, חוה ישי, 

 שמעון שושן, תמר לשם. ,אלתר שאול, יוסטמן

 חסרים :

 .דגן פידל רוית, עמר יוסי, והחליומאירי, איתי כהן, דני סחייק, חיים  אוריה

 משתתפים :

יועמ"ש  -לוי  גזברית המועצה, עו"ד גולן -מיה ונטורה מנכ"לית המועצה, ליאת מלכה 
מנכ"לית  - מהנדסת המועצה, איה רוזן -מנהל אגף ישובים, רוני בן נון  - בוחניק צחיהמועצה, 

מנהל אגף  -ילובסקי  יאיריים, מנהלת אגף קהילה ושירותים חברת -בית גבריאל, איריס שובל 
 ירוןמבקר המועצה,  - מנהל חשבונות ראשי, אהוד נוסן - מוחמד זביידיחינוך נוער וספורט, 

 -סירי  ליאורהמנכ"ל החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ,  -דובר המועצה, אסף עברי -לופו 
 .קולאגף ישובים, כותבת הפרוטו מזכירת

 .מליאה כחבר והושבע ניםהפ במשרד אושר טרם - ביטון ארז
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 לצו בהתאם נדחתה היא ולכן הישיבה חתלפתי חוקי מניין היה לא 17:00 בשעה
 .המועצות

 
, מנהל אגף ישובים בוחניק צחי אתהנוכחים  בפנימציג  עידןהישיבה  בפתיחת

 הצלחה לשניהם אחלומ  הדובר בתפקיד למועצה הצטרףש לופו ירון ואתהחדש 
 .בתפקידם

 
 : נדון, סוכם והוחלט

 

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

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

 

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

באגף  יישובית לואלכוהומניעת סמים אלימות  מחלקת מנהלת, צרירימר  קרני

מציגות את  ,צעירים קתמחל מנהלת, רוכברג ושירה, קהילה ושירותים חברתיים

 .הפרוייקט

 במסגרת"שומרי סף"  פרוייקטלהשיק את  לנכון מודיעה כי הן מצאו  קרני

 .המליאה

 הנחה וקיימתאלף נשים מדווחות כנפגעות אלימות במשפחה  200 מעל

יחידה לנפגעות  במועצה הוקמה שנתייםכ לפני .יותר גבוהים אףשהמספרים 

 לאה.היחידה מ יוםאלימות במשפחה וכ

 המידע אם גם, הירדן בעמק גם קיימת האלימות תופעתשמבקש להבהיר  עידן

 .ואיריס מוסיפה שהיחידה שהוקמה במועצה עמוסה מאוד ברבים מפורסם אינו



 

 

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

, ימות אינה רק פיזיתמסוים לנפגע או פוגע. האל טיפוס אין .וכפוגעים ים/ותכנפגע

 בותער ".סף שומרי" פרוייקטאלא גם כלכלית, התעמרות ומסיבה זו משיקים את 

 רק מדובר אלו, סף שומרי להיות יכולים רביםאנשים  .חיים להציל יכולה הדדית

מנהלי קהילה, אלא כל אדם אשר במסגרת פעילותו  מוכ תפקידים בבעלי

מאמני  :למשל, האלו לדברים להיחשף ולויכ אנשים המון עם במגע באהיומיומית 

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

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

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

 להנחות כדי ולמכללה"ס לבתי להגיע תכנית יש האםמבקשת לדעת  שיי הוחו

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

 פעילויות עם שקופית המליאה לחברי מוצגתלשאלתה של חווה ישי  במענה

 באלימות הבינלאומי המאבק"חודש כ הוכרז אשר החודש במהלך שמתקיימות

 ".נשים פיכל

 כבר ומיושם מהם שנלמד והלקח שעברה בשנה היועל האירועים ש  עדכנתמ מיה

  .סיוע קווי של טלפונים פרסום כמו, עתה

 הם אשרחשוב שאנשים בקהילה ישתתפו וידעו לתת מענה כ מוסיפה כי שירה

 .כאלו במקרים נתקלים

 מודה לשירה וקרני. עידן

 

 במקום אדם וידל שסיים את תפקידו.ה בוועדה החקלאית /חדשה /חבראישור  .3

 מועמדותה את הציעה שמיר לילךמעדכן כי מבין כל חברי המליאה רק  עידן
ותכהן כחברה  מועמדותה את הציגה שהישא כך על מברכים אנוו ,לתפקיד

 .בוועדה החקלאית
כחברה חדשה   שמיר לילךמאשרת מליאת המועצה את מתנגדים.  איןבעד,  15

  .בוועדה החקלאית

 

בנוסף ציין אהוד בן אפרים חבר ועדת ביקורת כי יש להחליף את אדם וודל גם 

 בועדת איכות הסביבה. 

 



 

 

 לאשרר את ענת ברזילאי כנציגת ציבור באתר טליה  .4
אולם עד  ,בעבר במליאהאושרה  כברענת  של מועמדותהכי   נתמעדכ מיה

לאשרר  שיםנדר אנו עתהשהעניין טופל במשרד הפנים תוקפו של האישור פג ו
 .מועמדותה את מחדש

מאשרת מליאת המועצה את ענת ברזילאי כנציגת ציבור מתנגדים.  איןבעד,  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

לראש המועצה לענייני אזרחים ותיקים, מאחר ונדרש  כיועצת ושירותים חברתיים

 ואיריס מתוקף תפקידה מכירה את הנושא. המועצה  למנות גורם מתוך

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

 .ותיקים אזרחים לענייני המועצה לראש

 

 מפקדים למילואימניקיםבארנונה  הנחה אישור .6

 למפקדים בארנונהבחוק ההסדרים הנחה  האושר -יגה את הנושא מצ ליאת

הנחה  מתן אשרל מועצהל מותרמטר  100ל  25%  עד  פעילים במילואים

 .בהתאם ונפעל"ל מצה רשימה קבלת המועצה. 1.1.22-מ החל רטרואקטיבית

נציג מספרית  ,הנתונים יתקבלו שכאשר פרוטוקולל הערה מבקש להוסיף עידן

 המועצה.בפני מליאת 

 למפקדיבארנונה  25%הנחה של  מתןבעד, אין מתנגדים. המליאה מאשרת  15

 .1.1.2022פעילים החל מיום  מילואים

 

 

 

 תקציב עקרונות .7

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

 הנהלת. במשרד הפנים בהדרכות בנושא השתתפהוגזברית המועצה אף 



 

 

ותדון בנושא ולאחר מכן  6.12.22-ב כספים  כועדתבכובעה  תתכנס ההמועצ

 .20.12.22-העניין יובא לאישור המליאה ב

 מדד. על התייקרויות צפויות . ומסבירה   2023תקציב  עקרונותמציגה את  ליאת

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

כידוע הטייס   הארנונהנושא  משלמים.  נושא התשומות על משמעותית

 השפעת/ המדדהשפעת עליית  2023לשנת  1.37%עומד על  יהאוטומט

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

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

 בדיםע"פ הסכמי שכר שנחתמו במשק )עותהיה עליה בשכר  ,בנוסף'. וכוחשמל 

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

המינימום ,שכר נבחרים ושכר  שכרבחשבון ש להביא יש 2023 בתקציל היערכות

 בעוד, צפויים לעלות –במשק  הממוצעבחוזים אישיים שצמודים לשכר 

את ההתייקרויות. המועברים ממשרדי הממשלה אינם מגלמים  תקציביםהש

 חינוךהו רגילה חינוךה סעותהמשרד החינוך אינו מחשב את התייקרות ה ,למשל

 .מיוחדה

 קממענ בלבד 90% תקצוב - 2023משרד הפנים לשמרנות בתקציב  דרישות

 לכלול אין  בנוסף, "חאש 250 -כ של העפגיל שיביא דבר, 2022האיזון של שנת 

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

  .מותנית כהכנסה זו הכנסה לתקצב המועצה בכוונת

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

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

   סייעות. 110בחינוך המיוחד ומועסקות 

, ליאת האלו הגזירות כל של שמעותמהחברי המליאה בדבר  תשאלל נהבמע

בהכנות  מיליון  10 -כ של בגירעון שאנו כרגע הכספית המשמעותמעדכנת כי 

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

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

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

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

 לצאת אמורות שהיו מסוימות תכניות לזנוח שנצרך היא הדבר של והמשמעות

 .השנה לפועל



 

 

 

 

 חוק עזר לאגרת שילוט  הצגת .8

תקיים לבקשת החברים ומבקש לציין כבר בפתח את נושא הדיון שמ מציג עידן

להודיע על הכוונה לחייב באגרת  כדימכתב בזמנו לבעלי עסקים  נשלחהדברים כי 

 .המועצה אל שהועברו לפניות מענה וניתןשילוט, 

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

 הנחיות. רשויות' במס מופיעדומה  בנוסח עזרה קחו שעבר מס' עדכונים. 1960-מ

 שנערכה ביקורתב.  את חוקי העזר שלה לאכוף חייבת עצהושהמ הן הפנים משרד

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

 ,אותו לאכוף שצריך קיים בחוק וברמד לקופת המועצה. הכנסה יםמהווש  שלהן

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

 ע"פ חוקי העזר. השל הגבייה אפשרויות את מצהמ אינהלסייע אם המועצה 

 בשלטים. עוסקש לחוק 3 בסעיף מתמקד כעת הדיוןכי  מבהיר

. באכיפתם ועזרחוקי  בחקיקתהפנים רואה חשיבות רבה  משרד כי מוסיפה ליאת

המועצה רואה חשיבות רבה ומשקיעה  בנוסף, .הפנים משרד של הנחיה זוהי

ולכן קיים צורך להסדיר את השלטים  הציבורי המרחב שלרבות בניקיון וטיפוח 

 בעל לזכות אמורה אינה המועצהש למרותהאגרה הוא שנתי.  שלוםת. שפזורים בו

שמדובר בשנה הראשונה  מכיוון, שולמה כבר האגרה אם מודעה שמסיר עסק

 . שהוסרו שלטים על חיובים וביטלה העסק בעלי לקראת ההלכ המועצה

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

 2022 בינואר .המועצה ברחבי העסקים לבעלי הודעה יצאה 2021 ביוניהחיובים: 

 .השלטים בעלי לאיתור הישובים למזכירות מכתב נשלח

 והמועצה הסקר הסתיים לפיו השלטים בעלי לכל מכתב נשלח 2022 במרץ

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

 .העסקים

 .מחוייבלהסיר את השילוט ולא להיות  היה לויכ שלט בעל כל מהשלבים אחד בכל

הראשוני היה בסדר גודל של  יםהחיוב סך .שלטים 1141 קיימים המועצה ברחבי

 "ח. אש 250 גבינו היום עד. וזוכו מהשלטים חלק הוסרו"ח. בינתיים אש 500



 

 

 שאנו בקשה כל לפני העזר חוקי את שנממש דורש הפנים שמשרד מחדדת מיה

מאפשר סדר במרחב הציבורי. כך, לא כל  שבוצע ההליך כי וכן לפתחו מגישים

 .פעמייםחושב  –ואם מחליט לעשות זאת  בעל עסק מרים שלט לפי ראות עיניו.

יניב אסם העלה במהלך הדיון את בקשתו לדחות את הגבייה מהעסקים משנת 

על מנת לאפשר לעסקים להיערך לאגרה החדשה ולהמשיך  2023לשנת  2022

לצמוח ולהצמיח את עסקיהם. בנוסף ביקש יניב לקיים הצבעה בנושא זה. 

ר החל בתגובה ציינה גזברית המועצה שלא ניתן לדחות יישום חוק עזר שכב

ולאחר שנשלחו שומות לבעלי העסקים. כמו כן ציינה גזברית המועצה שהמועצה 

מחוייבת ליישם את החוקים שהיא עצמה חוקקה בעבר ובוודאי שלא תוכל לטעון 

מחד לחסרון כיס ומאידך לא לגבות את הכספים שהיא אמורה לגבות מתושביה. 

 או אי יישום החוק. לא ניתן לקיים הצבעה על יישום לעיל האמור כל לאור

 

 מצורפת טבלה  –תב"רים  .9
 

 אינפורמציה  .10

 לבעיות גורם אשר, בכנרת טפילהבריאות הודיע על קיומו של  משרד 10.1

  .בכנרת היו לא כללכי חלק מהנפגעים   התבררבירור  לאחרש אלא, בעיניים

 "ירמוכים" המיםבסוריה. במאגר  הכולר מגיפת נהיש האחרונים בחודשים 10.2

 כלור מוסיףכולרה. בוצעה הערכות מראש והוקם מתקן אשר  יקנמצאו חייד

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

 . בנושא יםטפלומ עוקביםבמדינת ישראל  לדאגה. הגורמים

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

כבד, שבגינו המליצו על  חום גל שיהיה נאמר מדוע"א מדב חקריםכרגע מת

 .היה לאהדחייה, ושבסופו של דבר 

 מלאה בינלאומית תחרות הראשונה בפעם כאן תתקיים 25.11 שישי ביום 10.4

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

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

לישובים שלנו, ביחוד  יווצריש לקושי מודעים אנו. המשטרה ועם האירוע



 

 

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

 למצב.

 מנסהכנס התנעה של התכנית האסטרטגית אשר  יתקיים 27.11 -ב 10.5

. ובניה תכנון מבחינת הבאות םיראה העמק בשני כיצדלהסתכל קדימה 

 .בישובים מסיירים אנוו ציבור שיתופי יםרכנע

 סוף עד מאושרים תקציבים להגיש הודעה והוועדים הקהילות למנהלי נשלחו 10.6

 שעברה בשנה .הפנים למשרד להגיש צריכים שבדצמבר מפני, נובמבר

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

 .בזמן הגשה

 
 .ישוביםבה נרשם ע"י ליאורה סרי מזכירת אגף *** פרוטוקול הישי

 
 
 

 הישיבה ננעלה !
 

_____________________ 
 ראש המועצה –עידן גרינבאום 
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