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פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5.5.15
שהתקיימה בבית המועצה ביום שלישי יח' בסיון תשע"ה 26.5.15-
נוכחים
יוסי ורדי – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,זהבה פרל – אלמגור ,מוטי
קומרוב – אפיקים ,שרה יסעור – בית זרע ,רם חכמון – דגניה ב' ,חוה ישי – האון,
אברהם קופר – חוקוק ,עוזי קרן – עין גב ,שמעון סימוני – פוריה נוה עובד ,שמעון
שושן – פוריה נוה עובד ,אורן שפיצר – גנוסר ,עדי חלמיש – תל-קציר .
חסרים :
אלמוג אביעוז – אשדות יעקב איחוד ,יוסי עמר – פוריה כפר עבודה ,אלי ארזי – אשדות
יעקב מאוחד ,עודי גנני – דגניה א' ,גור מלמד – כנרת קיבוץ ,ניר מנצר – מסדה ,ראובן
סמית – מעגן ,דני סחייק – פוריה עילית ,יהודה כהן – שער הגולן ,אלון מרינמסקי –
אפיקים ,אוריה מאירי – כנרת מושבה ,דני דותן  -רביד.
מוזמנים :
דודו פרץ ,בועז יוסף ,אהוד נוסן ,רענן סרי ,רון יצחקי ,עילום אביגדורי ,מירל כהן – רואה
חשבון .מאורי ישראלי.
סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום 28.4.15
 .2תוכנית אב לתיירות חקלאית/כפרית  -ד"ר דלית גרסול .
 .3אישור תב"רים
 .4הודעה על חופשה פרטית של ראש המועצה ובחירת ממלא מקום לימי החופש .

 .5אינפורמציה .
הודעת ראש המועצה :
בעקבות שאלה של חבר מליאה אהוד בן אפרים מבקש להבהיר לחברי המליאה
שהמקור לאחזקת המקלטים בישובים שאושרה במליאה הקודמת הוא מתוך תקציב
הקצבת הועדים המופיעים בתקציב המאושר של המועצה כפי שסוכמה במליאה ב-
.26.5.15
נדון ,סוכם והוחלט:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום :28.4.15
ברוב של  12וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מהישיבה הקודמת.
 .2תוכנית אב לתיירות חקלאית/כפרית – ד"ר דלית גרסול
ד"ר דלית גרסול עורכת תוכנית האב לתיירות חקלאית כפרית לעמק הירדן הציגה לחברי
המליאה את תוכנית האב ,העקרונות והמדיניות בבניית התוכנית הנגזרת מהמדיניות
הארצית  .ד"ר דלית גרסול הציגה את הפוטנציאל התיירותי ואת היתרונות של העצמת
התיירות החקלאית במועצה בדגש על יתרונות כלכליים כמו כן פירטה את החזון ומטרות
התוכנית כאשר עיקריה הם העצמה כלכלית ,גיוון תעסוקתי ,הגדלת כח המשיכה
התיירותי ,עידוד שיתוף פעולה ,זיהוי ועידוד יזמים ,יצירת רשת שיווקית אזורית ובסוף
התהליך הפיכת מועצה אזורית עמק הירדן לקטר המוביל ומעניק השראה לקידום
התיירות החקלאית  .ד"ר דלית סיכמה שפיתוח התיירות החקלאית כעוגן משמעותי
יתרום למכפיל תיירותי על בסיס תשתיות התיירות הקיימות במועצה .
ראש המועצה יוסי ורדי הודה לדלית על בניית התוכנית והבטיח שהמועצה תפעל מול
משרדי החקלאות והתיירות לקדם את התוכנית החשובה לפיתוח התיירות החקלאית
בישובי המועצה.

ראש המועצה הודה לרון יצחקי ועילום אביגדורי על הובלת ובניית התוכנית עם ד"ר דלית
גרסול .
 .3אישור תב"רים  -ראש המועצה יוסי ורדי מבקש לאשר את התברים הבאים :
תב"ר מס' :2152שיפוץ אולם ספורט בקיבוץ גינוסר
סכום.₪ 330,000:
מקורות מימון :משרד התרבות והספורט .₪ 118,398-
קיבוץ גינוסר .₪ 102,221 -
קרן פיתוח מועצה .₪ 109,381-
ברוב של  13וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מספר . 2152
תב"ר מס' :2153הנגשת כיתה בבית החינוך דגניה א.
סכום.₪ 20,000:
מקורות מימון :משרד החינוך .₪ 20,000-
ברוב של  13וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מספר . 2153
תב"ר מס' :2154פעולות לבטיחות בדרכים . 2015
סכום.₪ 27,000:
מקורות מימון :הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים .₪ 23,500-
תקציב שוטף מועצה .₪ 3,500-
ברוב של  12וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מספר . 2154
תב"ר מס' : 1911תשתיות ל  57יח"ד באשדות יעקב איחוד  -הגדלה ועדכון תב"ר.
סכום מקורי.₪ 3,500,000:
סכום מעודכן.₪ 4,037,173 :
מקורות מימון:משרד השיכון ( .₪ 3,223,000-היה )₪ 2,500,000

אשדות יעקב איחוד ( ₪ 814,173-היה )₪ 1,000,000
ברוב של  13וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תב"ר מספר . 1911
 .4הודעה על חופשה פרטית של ראש המועצה ובחירת ממלא מקום לימי החופש
א .יוסי ורדי הודיע לחברי המליאה על יציאתו לחופשה פרטית בחו"ל בין
התאריכים  8/6/15עד  14.6.15ועידכן שפנה לחבר המליאה אלי ארזי
שיהיה ממלא מקום בזמן החופשה .
ב .ברוב של  13וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הודעת ראש המועצה
ואישור אלי ארזי כממלא מקום בהעדרו.
 .5אינפורמציה
א .תובע חדש  -ראש המועצה יוסי ורדי עידכן שהתובע הקודם של המועצה סיים את
תפקידו עפ"י בקשתו ,ובימים אלו המועצה בתהליך בחירת תובע חדש .
ב .סיכום שנה"ע . 2014
ראש המועצה עידכן שבשבוע הבא תוקדש ישיבת ההנהלה לסיכום רבעון ראשון של
תקציב . 2015
ראש המועצה נועל את הישיבה .
בברכה

יוסי ורדי – ראש המועצה

דודו פרץ – רשם הפרוטוקול

