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 תש"פ אלול' ו רביעי יום

26/08/2020 

411821-2020 

 

 2020.852. שהתקיימה ביום שלישי 2020/8טלפונית מספר  החלטת מליאה ישיבתפרוטוקול הנדון: 

 על סדר היום: 

 אישור ישיבת החלטה טלפונית. .1

 של ידידי בית גבריאל. 2019כספיים  הצגת דו"חות .2

 של עמותת קרן עמק הירדן.  2019הצגת דו"חות כספיים  .3

 מהישוב תל קציר כחברת דירקטוריון החברה לפיתוח עמק הירדן. דויטשמן אישור רו"ח נטע .4

 מצ"ב קו"ח. -

ל הגופים אישור ליאת מלכה, גזברית המועצה כנציגת מועצה ו/או מליאה והחלפתה במקום הגזבר הקודם בכ .5

בהם הוא כהן מתוקף תפקידו כגזבר המועצה, ובכלל זה: דירקטוריון ידידיי בית גבריאל, החברה לפיתוח עמה"י, 

קרן עמק הירדן, ובכל יתר העמותות והתאגידים בהם שותפה המועצה, ובכל ועדות המועצה שבהן כיהן הגזבר 

 הקודם.

 י העדכון.מצורף נספח עיקר+  חומר מצ"ב. – 2020עדכון תקציב  .6

 אינפורמציה .7

 .לרשויות המקומיותההדבקה  קטיעת שרשרתמעבר הטיפול ב 7.1

 .תחת מגבלות הקורונה הצגת מתווה לפתיחת בתי הספר 7.2

 הוחלט:סוכם ו

    טלפונית. החלטהישיבת  אישור .1

 שניתן היה להשיגם טלפונית אישרו את קיומה של ישיבת ההחלטה הטלפונית. 25מתוך  25

 של עמותת ידידי בית גבריאל. 2019דו"חות כספיים  וצגוה .2

 של עמותת קרן עמק הירדן.  2019דו"חות כספיים  וצגוה .3

 מהישוב תל קציר כחברת דירקטוריון החברה לפיתוח עמק הירדן. דויטשמן אישור רו"ח נטע .4

 הירדן.לפיתוח עמק מאשרת את מינוי נטע דויטשמן כדירקטורית בחברה מלאית המועצה  בעד. 25
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אישור ליאת מלכה, גזברית המועצה כנציגת מועצה ו/או מליאה והחלפתה במקום הגזבר הקודם בכל הגופים  .5

בהם הוא כהן מתוקף תפקידו כגזבר המועצה, ובכלל זה: דירקטוריון ידידיי בית גבריאל, החברה לפיתוח עמה"י, 

ה, ובכל ועדות המועצה שבהן כיהן הגזבר קרן עמק הירדן, ובכל יתר העמותות והתאגידים בהם שותפה המועצ

 הקודם.

בכל הדירקטוריונים והועדות בהן  המאשרת את מינויה של ליאת מלכה כנציגת בעד. מליאת המועצה 25

 מכהן גזבר המועצה בתוקף תפקידו.

 עדכון תקציב .6

 את עדכון התקציב.מאשרת מליאת המועצה נמנע.  1בעד,  24
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מס' 

 סידורי

שם נציג 

 מליאה

 1סעיף  ישוב

אישור 

החלטה 

 טלפונית

 4סעיף 

נטע אישור 

דויטשמן 

כדירקטורית 

 בחל"פ

 5סעיף 

ליאת מלכה אישור 

כנציגת המועצה 

בדירקטוריונים 

 והוועדות

 6סעיף 

 2020 עדכון תקציב

ראש  עידן גרינבאום 1

המועצה, 

 יו"ר מליאה

 בעד בעד בעד כן

 נמנע  בעד בעד כן  אלמגור רוני יוסטמן 2

 בעד בעד בעד כן  חוקוק אברהם קופר 3

 בעד בעד בעד כן  גינוסר תמר לשם 4

 בעד בעד בעד כן  רביד דני דותן 5

פוריה נווה  שמעון שושן 6

 עובד

 בעד בעד בעד כן 

פוריה נווה  מנחם אטיאס 7

 עובד

 בעד בעד בעד כן 

 בעד בעד בעד כן  פוריה עילית חיים חליווה 8

 בעד בעד בעד כן  פוריה עילית עמי רומנו 9

פוריה כפר  יוסי עמר 10

 עבודה

 בעד בעד בעד כן 

 בעד בעד בעד כן  אלומות אהוד בן אפרים  11

 בעד בעד בעד כן  קיבוץ כנרת לילך שמיר  12

מושבת  איתי כהן 13

 כנרת

 בעד בעד בעד כן 

 בעד בעד בעד כן דגניה א' רוית פידל דגן 14
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מס' 

 סידורי

שם נציג 

 מליאה

 1סעיף  ישוב

אישור 

החלטה 

 טלפונית

 3סעיף 

אישור נטע 

דויטשמן 

כדירקטורית 

 בחל"פ

 4סעיף 

אישור ליאת מלכה 

כנציגת המועצה 

בדירקטוריונים 

 והוועדות

 5סעיף 

 2020 עדכון תקציב

 בעד בעד בעד כן  דגניה ב' אילון ראובני 15

 בעד בעד בעד כן מעגן חגית בן יעקב 16

 בעד בעד בעד כן  תל קציר אוריה מאירי 17

 בעד בעד בעד כן  האון חוה ישי 18

 בעד בעד בעד כן  עין גב עוזי קרן 19

אין מענה  בית זרע אדם ווידל 20

 בנייד

   

 בעד בעד בעד כן   מסדה זוהר רווית וויס 21

 בעד בעד בעד כן  שער הגולן קרנייעקב  22

 בעד בעד בעד כן  אפיקים אמנון טל 23

 בעד בעד בעד כן  אפיקים יניב אוסם 24

ות יעקב דאש אדוה אלגריסי 25

 מאוחד

 בעד בעד בעד כן

אשדות יעקב  שאול אלתר 26

 איחוד

 בעד בעד בעד כן 

 נמנע 1בעד,  24 בעד 25 בעד 25 בעד 25   סה"כ

 

                                                                                                                  

 ראש המועצה –מנכ"לית המועצה                                                                עידן גרינבאום  -מיה ונטורה
 

 :העתקים
 המועצהחברי מליאת 

 מנהלי אגפים מועצה
 יועמ"ש המועצה –עו"ד גולן לוי 

 מבקר המועצה -אהוד נוסן 


