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פרוטוקול מליאת מועצה טלפונית שלא מן המניין מספר 9102/4
שהתקיימה ביום  - /1.2.02/4ח' באייר תשע"ט בשעות 21./2-//.22
שיחת טלפון שנערכה בין אפרת מראד לבין חברי המליאה
משתתפים:
שם חבר המליאה

יישוב

תאריך ושעת שיחה

עידן גרינבאום

ראש המועצה

21./2 - /1.2.02/4

לילך שמיר

קבוץ כנרת

21.21 -/1.2.02/4

רוית זוהר וייס

מסדה

21.20 -/1.2.02/4

יניב אוסם

אפיקים

24.22 - /1.2.02/4

עוזי קרן

עין גב

24.21 - /1.2.02/4

שאול אלתר

אשדות איחוד

24./0 - /1.2.02/4

אוריה מאירי

תל קציר

24./1 - /1.2.02/4

תמר לשם

גינוסר

24.02 - /1.2.02/4

יעקב קרני

שער הגולן

24.12 - /1.2.02/4

חיים חליוה

פוריה עלית

24.10 -/1.2.02/4

דני דותן

רביד

24.10 -/1.2.02/4

אמנון טל

אפיקים

24.11 - /1.2.02/4

יוסי עמר

פוריה כפר עבודה

24.92 -/1.2.02/4

מנחם אטיאס

פוריה נוה עובד

24.91 -/1.2.02/4

עמי רומנו

פוריה עלית

24.92 -/1.2.02/4

1

שמעון שושן

פוריה נוה עובד

24.90 -/1.2.02/4

חגית בן יעקב

מעגן

24.94 -/1.2.02/4

רונן גל

כנרת מושבה

24.2/ - /1.2.02/4

חוה ישי

האון

24.29 - /1.2.02/4

אדם וודל

בית זרע

24.22 - /1.2.02/4

אברהם קופר

חוקוק

24.21 -/1.2.02/4

אדוה אלגריסי

אשדות יעקב מאוחד

/2.29 - /1.2.02/4

רוני יוסטמן

אלמגור

/2.02 - /1.2.02/4

אילון ראובני

דגניה ב'

/2.01 - /1.2.02/4

אהוד בן אפרים

אלומות

/2.10 -/1.2.02/4

רוית פידל דגן

דגניה א'

/2.29 -/1.2.02/4
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סדר היום

 .3אישורעריכתישיבתמליאהטלפוניתשלאמןהמניין
 .9קבלת סיוע במסגרת קול קורא מהחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית
להתאמתמבנהלעוליםוהתאמתמרכזהקליטהועליה.
 .1קבלת סיוע במסגרת קול קורא מהחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית
להתאמתמרכזלחדשנותכנרת.

נדוןסוכםוהוחלט :
 ./אישורעריכתישיבתמליאהטלפוניתשלאמןהמניין
המועצה הגישה במסגרת קול קורא של החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית
העולמית,בקשותלקבלתסיועכספילפיתוח/שיפוץ/הקמהשל"עוגניצמיחה/מחוללי
שינוי". 

ביום39.6.32התקבלהבאמצעותשיחהטלפוניתבקשהדחופהשלראשמרחבצפון
בחטיבהמריואבאריאל,לפיההואביקשלקבלהחלטתמועצהבפרוטוקולמליאת
המועצההמאשרתאתבקשותהמועצהלקבלתהתמיכההכספיתהמבוקשתבמסגרת
הקולותקוראים–וזאתעדליום91.6.32שאזאמורלהתקייםהדיוןבוועדת
התמיכותשלהחטיבהבירושלים .
מכווןשהמליאההקרובההבאהמתוכננתלהתקייםרקלאחרמכןביום93.6.32,אזי
מבוקשלקבלאתאישורחבריהמליאהלקיוםישיבתמליאהטלפוניתשלאמן
המניין.
 00בעד וללא מתנגדים  -אושר לערוך ישיבת מליאה טלפונית שלא מן המניין.
 .9קבלתסיועבמסגרתקול קוראמהחטיבהלהתיישבותבהסתדרותהציוניתהעולמית
להתאמתמבנהלעוליםוהתאמתמרכזהקליטהועליה
המועצהמבקשתלקבלסיועבמסגרתקולקורא-מחוללישינויעבורתוכניתבית
ראשוןבמולדתלמשפחותבראשיתדרכםשמיועדיםלהגיעלארץהחלמאוגוסט
 .9132
תוכניתביתראשוןבמולדתהואחוליהחשובהומשמעותיתבהקמתהמרכזהחברתי
התיישבותיבקעתכנרות,העוליםהחדשים(בשתיתוכניותשונות(כמפורטבנספח
התוכניותהמצורף)הינוהכרחבימיםאלה .
שילובםשלהעוליםבמרכזהיאהמשךהגשמתהציונותוהערכיםאותםהסוכנות
היהודיתומשרדהקליטהמגשימיםכליוםמחדש. 
לתושביעמקהירדןוהסביבההקמתומחדששלהמרכזהואהרבהמעברלציונות
וערכים,הואהחיים. 
מרכזבקעתכנרותהואהעתידשלעמקהירדןוישמשמנועצמיחהושינויכללאזורי .

מהות פעולת התמיכה של החטיבה-שיפוץביתלעוליםבמסלולתמיכהללאעלות
ישירהעלהמועצה 
מקורותמימוןלפרויקט :
 חטיבהלהתיישבות611אלש"ח .
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 הסוכנותהיהודית361אלש"ח
סה"כעלותהפרוייקט-361אלש"ח.
 00בעד וללא מתנגדים  -הבקשה לקבל הסיוע להתאמת מבנה לעולים והתאמת
מרכז הקליטה ועליה אושרה הבקשה
 .1קבלתסיועבמסגרתקול קוראמהחטיבהלהתיישבותבהסתדרותהציוניתהעולמית
להתאמתמרכזלחדשנותכנרת
מרכז כנרת לחדשנות ויזמות הינו פרויקט ייחודי וראשון מסוגו בישראל המשלב
אקדמיה חלוצית ,חוקרים מהשורה הראשונה , 31מעבדות (מים ,כימיה ,מיקרו-
ביולוגיה ,חשמל ,רובוטיקה ועוד) ,חקלאות מתקדמת היי-טק ומנועי צמיחה
המושתתיםעלתעשייהופיתוחהאזור .
מטרת המרכז הינו להוות עוגן ומנוע צמיחה מחולל שינוי בצמיחה הדמוגרפית
והכלכלית של אזור עמק הירדן ,בית שאן ,טבריה ,הגולן והסביבה .לחזק באופן
משמעותיאתהקהילהע"יפיתוחהכלכלהבהתיישבותהכפרית.
המרכז משמש בית לחברות סטארט-אפ ויזמים בשלבים שונים מ - Pre-Seedעד-
Mass Production.
מרכזהחדשנותממוקםעלשפתהכנרת,בקמפוסהמכללההאקדמיתכנרת,השואפת
למשוךולפתחכישרונותחדשים,רעיונות,יזמים,השקעותומפעליםבעמקהירדןבית
שאןוסובבכנרת,עלמנתלמנףאתהנכסיםהנרחביםשלהמורשתהחקלאיתובכך
לייצרמודליםכלכלייםחדשיםשיובילולפתיחתהזדמנויותתעסוקהחדשותבאזור.
מרכזהחדשנותכנרתפועלמכוחשיתוףפעולהביןהמכללההאקדמיתכנרתותאגיד
צמח מפעלים ומשקי עמק הירדן .המרכז הוקם ביזמה משותפת של קואליציה
מקומיתשלחדשנותבהובלתהמכללההאקדמיתכנרתוצמחמפעליםוחבריםבהגם
ביה"חפוריהוהמועצההאזוריתעמקהירדן.
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מרכז החדשנות חרט על דגלו גם את קידום התעסוקה ביישובי האזור ע"י פיזור
האוכלוסייהאלהמרחבהכפרישיוביללצמיחהדמוגרפיתשלהישוביםושלהאזורים
בעליעדיפותלאומית,בכךלסייעלביסוסחברתיקהילתיכלכלי.
מרכז כנרת שם לעצמו כמטרה לחזק את חוסנם הכלכלי והחברתי של האזור עמק
הירדן וסובב כנרת ע"י יצירת מקורות ומקומות תעסוקה שיאפשרו קליטת
אוכלוסייה חדשה לישובי האזור ,וכן לקדם את האוכלוסייה הצעירה שפוקדת את
האזורכגון,בניםחוזרים,סטודנטים.
מרכזהחדשנותיוצראימפקטבתחוםהאגרובארץובעולםבאמצעותקשריםשנבנים
ביןהמרכזלביןחברותבחו"לובארץ,כאשרהמטרההינהיצירתקהילההומוגניתעם
חזוןמשותף,מחוללתגורםשמשלבאתהמחקרבתעשיות.
מהות פעולת התמיכה של החטיבה-תמיכהבבנייתממ"מללאעלותישירהעל
המועצה .
מקורותמימוןלפרויקט :
 חטיבהלהתיישבות611אלש"ח .
 צמחמפעליםאזוריים.11אלש"ח
סה"כעלותהפרוייקט-611אלש"ח.
 00בעד וללא מתנגדים  -הבקשה לקבל הסיוע להתאמת מרכז לחדשנות כנרת
אושרה .


______________________ 
_____________________ 
עידןגרינבאום–ראשהמועצה 
מיהונטורה–רשמההפרוטוקול 
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