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פרוטוקול מליאת המועצה מספר 1/2020
שהתקיימה ביום שלישי ב' בשבט תש"פ – – 28.1.2020
במזכירות פוריה נוה עובד
נוכחים:
עידן גרינבאום – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,יניב אסם –אפיקים ,שאול
אלתר – אשדות איחוד ,אדוה אלגריסי – אשדות מאוחד ,תמר לשם – גנוסר ,אילון ראובני
– דגניה ב' ,חוה ישי – האון ,אברהם קופר – חוקוק ,רוית זוהר ויס – מסדה ,עוזי קרן – עין
גב ,שמעון שושן – פוריה נוה עובד ,מנחם אטיאס – פוריה נוה עובד ,יוסי עמר – פוריה כפר
עבודה ,דני דותן – רביד ,יעקב קרני – שער הגולן.
חסרים
רוני יוסטמן – אלמגור ,אמנון טל – אפיקים ,אדם וודל – בית זרע ,רוית פידל דגן – דגניה
א' ,רונן גל – כנרת מושבה ,לילך שמיר -קבוץ כנרת ,חגית בן יעקב – מעגן ,עמי רומנו –
פוריה עילית ,חיים חליוה – פוריה עלית ,אוריה מאירי – תל קציר .
משתתפים
מיה ונטורה – מנכ"ל המועצה ,עו"ד גולן לוי– יועמ"ש המועצה ,ליאת מלכה – גזברית
המועצה ,רוני בן נון – מהנדסת המועצה ,איריס שובל  -מנהלת אגף קהילה ,יאיר ילובסקי
– מנהל אגף חינוך נוער וספורט , ,עמי כברי – דובר המועצה ,אהוד נוסן – מבקר המועצה,
רענן סרי – מנהל אגף תפעול ושפ"ע ,אורית אידי לבאן – מנהלת משאבי אנוש ,אסף עברי –
מנהל אגף ישובים ,בני איפרגן – יו"ר ועד פוריה נוה עובד ,אריאל בר-און – מזכיר ועד
פוריה נוה עובד ,אפרת מראד – רושמת הפרוטוקול .
מטעם היישוב נכחו חברי הוועד המקומי ותושבים נוספים .
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על סדר היום :
.1
.2
.3
.4
.5

הכרות והצגת היישוב פוריה נוה עובד על ידי הועד המקומי .
אישור  2פרוטוקולים קודמים מספר  12/2019ו 13/2019 -מיום . 31.12.2019
מפעל הפיס – תוכנית הפעלה מפעל הפיס – עדכון.
תבר"ים לאישור.
אינפורמציה .
נדון סוכם והוחלט :
 .1הכרות והצגת היישוב פוריה נוה עובד על ידי הועד המקומי .
בפתח הדיון מזכיר הישוב אריאל בר און ויו"ר הועד המקומי בני איפרגן הציגו
את הישוב ואת האתגרים הניצבים לפניו  .הוצגו נתונים ,והמחשה בתמונות
באמצעות מצגת ,בנוסף דיברה תושבת ההרחבה נעמי טיב  ,וכן חברי מליאה
נציגי פוריה נוה עובד מנחם אטיאס ושמעון שושן .
חתם את הפרק ראש המועצה עידן גרינבאום בהתייחסות כללית ובעדכון לגבי
כביש . 768
 .2אישור  2פרוטוקולים קודמים מספר  12/2019ו 13/2019 -מיום . 31.12.2019
ראש המועצה מביא לאישור את פרוטוקול מליאה מספר  12/2019מיום
. 31.122019
 14בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול .
ראש המועצה מביא לאישור את פרוטוקול מליאה מספר  13/2019מיום
. 31.12.2019
 13בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול .
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 .3מפעל הפיס – תוכנית הפעלה מפעל הפיס – עדכון – .מצ"ב קובץ נפרד .
ליאת מלכה גזברית המועצה ,מעדכנת שבהמשך לבקשת מפעל הפיס לדייק את
בקשת החומש של הרשות לפי תכניות ,מובאת התכנית לאישורכם בשנית.
לבקשת מפעל הפיס ערכנו שינויים פנימיים בתוך תכניות ההפעלה כפי שניתן
לראות בקבצים המצורפים לפרוטוקול ,סה"כ התוכנית לא השתנתה  ,דיוק
התכנית מתבטא בתחום הרווחה .
 15בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התוכנית .
 .4תבר"ים לאישור – .מצ"ב קובץ נפרד מצורף של פרוט התב"רים.
התקיים דיון במספר סוגיות ,ובפרט על היקף השתתפות המועצה במוסדות
חינוך שאמורים להיות מתוקצבים ע"י משרד החינוך ,ועל בניית מקוואות
בישובים .
 .5אינפורמציה .
עידן ראש המועצה מעדכן :
 בסוף השבוע הקרוב יתקיים "פסטיבל האגם" פסטיבל של מקהלות מהארץומהעולם שמתקיים בכמה אתרים בעמק (כל הפרטים מפורטים באתר
האינטרנט של המועצה)  ,כל בתי הארחה מלאים עד אפס מקום בסוף
השבוע.
 תחילת פעולתה של וועדה קרואה מטעם משרד הפנים בעיריית טבריה.בראש הועדה הקרואה עומד אחד הסמנכ"לים של משרד הפנים ,מר שמעון
(מוני) מעתוק .בכוונתנו להיפגש ,ואנו מאמינים ששיתוף הפעולה יימשך ,וכי
נושאים משותפים שלא קיבלו מענה מספק יקודמו כנדרש.
 בשבוע שעבר התקיים בהצלחה רבה ובנוכחות מרשימה מפגש חשיבה ראשוןעל פעילות מרכז הצעירים בעמק הירדן ,בהובלתה של שירה רוכברג
ממחלקת צעירים .
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 מרכז מעברים יצא לדרך – זהו פרויקט לעידוד תעסוקה מטעם המדינה,בשיתוף פעולה עם מועצה אזורית עמק המעיינות .המרכז אמור לקחת את
מבקש העבודה ,ולסייע לו משלב כתיבת קורות חיים ועד מציאת מקום
עבודה .חלק מהשרות ינתן במועצה אזורית עמק המעיינות וחלק במועצה
שלנו .
 תוכנית פתיחת אזורי רישום במערכת החינוך יצאה לדרך ,ההורים שילדיהםעולים לכיתה א' יוכלו לבחור את בית הספר בו ילמד ילדם .מדובר בפרויקט
ניסיוני המתבצע לראשונה בארץ במועצה אזורית עמק הירדן .
 -בתי הספר יקיימו ימים פתוחים להורים לקראת הבחירה והרישום .

ראש המועצה נועל את הישיבה .

_____________________
אפרת מראד – רשמה הפרוטוקול

______________________
עידן גרינבאום – ראש המועצה
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