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 :על סדר היום

 12/10/2021מיום  10/2021אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

 )מנהלת( בבית הספר אפיקי ירדן: החלפת מורשית חתימה .2
, בדבר אישור מורשי חתימה בחשבונות הבנק 27.10.2020בהסתמך על החלטת המליאה מיום 

 של בתי הספר,
 המליאה מתבקשת לאשר את החלפת מורשית החתימה בבית הספר אפיקי ירדן:

 .584801620מעין כהן ת.ז.  -מנהלת יוצאת
 .033236325 דקלה פרץ ת.ז.  -מנהלת נכנסת

אישור שלומי דרעי מתל קציר כנציג ציבור בוועדת מאבק בסמים במקום אמנון אביגדור אשר  .3
 מסיים את חברותו בוועדה.

 דיון בנושא האצלת סמכויות לוועדים .4
 3רבעון  .5
 לפי תכנית מס'  31דרך מס'  – סלילתה בדבר והחלטה ציבורי כרחוב דרך על אכרזה .6

 המים(. אגודת )כביש 17245ג/ 

 ת ערבות של אתר טליההארכ .7



 

 

 תב"רים .8

 אינפורמציה  .9

 
 : נדון, סוכם והוחלט 

 
 בקשה להעלאת סעיף מעל סדר היום:

בעניין הגדלת התקשרות חוזית עם חב' משכ"ל לביצוע  16.3.2021עדכון החלטת מליאה מיום 
 תשתיות ציבוריות ודרך גישה לביה"ס 'מול גלעד'.

 .ההגדלה נדרשת לאור גידול בתכולת הפרויקט

 בעד, מאשרת המליאה להעלות את הסעיף מעל סדר היום. 14בעד העלאת הסעיף: 
 
 

 12/10/2021מיום  10/2021אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

 .12/10/2021מיום ה  10/2021מאשרת מליאת המועצה את פרוטוקול מס'  נמנע, 1, בעד 13

 

 החלפת מורשית חתימה בבית ספר אפיקי ירדן .2

צה מאשרת את החלפת מורשית חתימה בבית ספר אפיקי ירדן ממעיין מליאת המוע ,בעד 15

 כהן המנהלת היוצאת, לדקלה פרץ המנהלת הנכנסת.

 

אישור שלומי דרעי כנציג ציבור בוועדת מאבק בסמים במקום אמנון אביגדור אשר מסיים את חברותו  .3

 בוועדה.

בוועדת מאבק בסמים  בעד. מליאת המועצה מאשרת את מינוי שלומי דרעי כנציג ציבור 14
 במקום אמנון אביגדור שמסיים את חברותו בוועדה.

 
 דיון בנושא האצלת סמכויות לוועדים .4

 

לפני קבלת החלטה בישיבת  לבקשת חברי המליאה התקיים דיון פתוח בנושא האצלת סמכויות

 הביעו את עמדתם בנושא זה.המליאה במהלכה חברי  המליאה הבאה,

ם הצורך בהאצלת סמכות לוועדים המקומיים בהתאם להוראות צו הדיון נפתח בהסבר על עצ

המועצות אזוריות, והמשיך בהבעת עמדה של כל חבר מועצה שביקש להשתתף בדיון בנוגע 

להיקף וסוג הסמכויות שהואצלו לוועדים הקודמים בשנים הקודמות. מאחר והיה מדובר בדיון 

 פתוח לבקשת החברים אזי לא התקבלה החלטה.  

  



 

 

 
 3רבעון  .5

  3  גזברית המועצה הציגה את רבעון
 עמידה בתקציב 141,790,000סה"כ ביצוע 

 ₪ 41,426ביצוע ₪   41,550 3ארנונה כללית תקציב רבעון 
 ₪ 54,668הוצ' חינוך ₪ ,  44,427הכנסות ממשרד החינוך  סה"כ עצמיות חינוך+ –חינוך 

 לרבעון זה.₪  10,241סה"כ מימון הרשות 
 ₪ 17,377ותקבולים מרווחה רווחה ת עצמיו -רווחה

 ₪ 21,238הוצ' רווחה                                               
 ₪ 3,861נטו                                                           

דבר המעיד על מיצוי מירבי של  25%במקום  18%עומד על  תחום הרווחהבסכום סבסוד רשות 
 .התקציבים

ופחות פעילות תרבות  וספורט, ,וזיקהמ ,קיים קיטון במחול -שכרועצמיות אחרות ופעולות כלליות 
 בגלל תרבות בגלל חודשיים של קורונה.                           

  
 

 לפי תכנית מס'  31דרך מס'  – סלילתה בדבר והחלטה ציבורי כרחוב דרך על אכרזה .6

 המים(. אגודת )כביש 17245ג/ 

 
בתחום המועצה קיים מתחם כי מהנדסת המועצה הציגה את הנושא ועדכנה את חברי המליאה 

הכולל מבנה של אגודת המים, מתקן מחזור פסולת בניין של קיבוץ מסדה וכן  98הסמוך לכביש 
 בסיס צה"ל אשר הדרך המשרתת אותם נסללה לפני עשרות שנים וטעונה סלילה מחדש והרחבה.

זאת בכדי לאפשר למועצה וה נדרשת להכריז על הדרך הנ"ל כרחוב ציבורי, בנוסף, מליאת המועצ
 . ת רחובות. סלילשל המועצה לעל פי חוק העזר ביחס אליה לפעול 

   
 17245לפי תכנית מס' ג/ 31דרך מס'  סלילת בדבר ההחלטה את המליאה מאשרת, בעד 12

 , כמפורט להלן:)כביש אגודת המים(
בהתאם  17245לפי תכנית ג/ 31המועצה מחליטה לבצע סלילה של רחוב ללא שם הידוע כדרך מס' 

 המועצה. תלתכנית לביצוע שתאושר על ידי מהנדס
 

 ) כביש אגודת המים( 17245לפי תכנית מס' ג/ 31דרך מס'  הכרזת את המליאה שרתאמ, בעד 12

 , כמפורט להלן:ציבורי כרחוב

בתחום  17245לפי תכנית ג/ 31על רחוב ללא שם הידוע כדרך מס' המועצה מחליטה להכריז 

השיפוט של מועצה אזורית עמק הירדן כרחוב ציבורי בהתאם לכל דין ובפרט בהתאם לחוק לתיקון 

 .1962-דיני הרשויות המקומיות )חיוב המדינה בסלילת רחובות(, התשכ"ב

 

 



 

 

 הארכת ערבות של אתר טליה .7

 

הארכת ערבות לטובת המשרד להגנת הסביבה בקשר לקול קורא במבקשים את אישור המליאה 

 נאירובי באס"פ טליה,להקמת מתקן טיפול א 38/2012

  31.12.2022להאריך עד ₪  377,365סה"כ העברות 

 

 הארכת ערבות של אתר טליה.מאשרת מליאת המועצה את  ,בעד 15

 

יות ודרך גישה לביה"ס 'מול הגדלת היקף התקשרות חוזית עם חב' משכ"ל לביצוע תשתיות ציבור .8

 גלעד'.

ע"פ הוראות צו המועצות האזוריות, מליאת המועצה נדרשת לאשר את הגדלת ההתקשרות 
 בסך הכל. 50%-מההיקף המקורי ועד ל 25%החוזית, כאשר היקף ההגדלה עולה על 

 מלש"ח. 16.459שהם  40%-המליאה אישרה הגדלה של עד כ 16.3.2021בישיבת המליאה מיום 
צורך השלמת הפרויקט במלואו נותר לבצע עבודות של פיתוח שצ"פ, שבילים ותוספת חניות ל

ציבוריות אשר לא נכללו בתכולת הסכם ההתקשרות עם חב' משכ"ל והקבלן המבצע יחזקאל מורד 
 מלש"ח. 17.013ועל  50%-בע"מ. היקף ההגדלה הנדרש יעמוד על כ

לעבודות אלו אינו כדאי כלכלית )אחוז הנחה טוב יציאה למכרז פרטני  -העדר היתכנות כלכלית 
 בהסכם הבסיסי(

היציאה למכרז מקביל לקבלן חדש בזמן שמבוצעות  -עיכוב בעבודות והעדר אחריות ביצועית 
עבודות תשתית ע"י יחזקאל מורד בע"מ תעכב משמעותית את העבודות בשטח ותייצר בעיות של 

 תיאום ואחריות על התוצר.
בצע זאת במיידי, על מנת כדי לסיים את העבודות במהרה ולמנוע אי נוחות המועצה נדרשת ל

יח"ד בשכונה מאוכלסות ויש  80-ממשתכנים שכבר גרים ומאכלסים את הרחובות היום. למעלה מ
 לספק לתושבים תנאים הולמים כבר עכשיו.

ם בהתאם אין מדובר בחריגה תקציבית בפרויקט שכן הפרויקט מאוזן תקציבית  ועתיד להסתיי
 לתכנון.

 

בעד, מאשרת מליאת המועצה להגדיל את היקף ההתקשרות עם חב' משכ"ל לביצוע תשתיות  16

 .50%ציבוריות ודרך גישה לביה"ס 'מול גלעד' עד לתקרה של 

 
 

 מצורפת טבלה  –תב"רים  .9

 

 

 



 

 

 
  –אינפורמציה   .10

  אמץ הושקע הרבה מ נפתחת הפעילות במרכז לאמנויות בקיבוץ אפיקים,מחר בשעה טובה

שהיא מתנערת  הלהעתיק את הפעילות מהמקום באמפי צמח, זאת לאחר שהמכללה הודיע

מפעילות זו שהייתה תחתה במשך הרבה שנים, לקחנו את זה אלינו , מצאנו מקום באפיקים , 

 בו כדי להתאים אותו, מקווים שהפעילות בו תגדל, שיהיה לכולנו בהצלחה. קענוהש

  תחנת ההסעות באלומות- 

רוע בטיחותי חמור בהסעות של אלומות, שלאחריו עשינו תחקיר ילפני מספר חודשים היה לנו א

 4לאחר  נמצא במקום לא מוסדר ולא בטיחותי.עלה כי תחנת ההסעות  במהלכו מעמיק,

חודשים של דיונים מעמיקים ובדיקת חלופות יחד עם ראשי הקיבוץ והצוות המקצועי במועצה 

הודענו  שאושר ע"י כל הגורמים המקצועיים. טיחותי לתחנת ההסעהנמצא המקום הראוי והב

מות הודיעו לנו שהם אלויומיים לפני  אךתחנת ההסעות עוברת , 1/11לאלומות על כך שב 

ו ישבנו עם נציגי ההורים והקיבוץ הסכמנו לדחות בשבוע והודענו להם שאנחנ מבקשים דחייה.

 רוצים לסיים את עבודות הבטיחות.

שמישהו במכוון חסם את הדרך שי הגענו לבצע את התקנת מעקה הבטיחות והבנו ביום שי
והקבלן   ניהלנו באותו היום שיח עם אנשי הקיבוץ אשר מצדם סרבו לפנות את החסימה לקבלן.

ימו הסעות באישור משרד החינוך הודענו שבשל כך לא יתקילא התקין את מעקה הבטיחות, 
 לבתי הספר ביום ראשון.

 שון בבוקר הותקן מעקה הבטיחות ובאותו היום בצהריים החזרנו את ההסעות.ביום רא
 נכון להיום ההסעות יוצאות כסדרן מהתחנה במיקומה החדש.

 .סובב כנרת נדחה לשבוע הבא בשל מזג האוויר החורפי 

  ליטר ומתחילים למחזר  2בוקי היא מפסיקה לאסוף את בק 1/12שב  המדינת ישראל הודיע

לית תאגיד המחזור שבכל "יש לנו הסכם עם מנכ כלובים לבקבוקים, 100יש כ  למועצה אותם.

ם למטרות טובות , התאגיד יאסוף ייישוב של המועצה שבו תהיה התארגנות של איסוף בקבוק

 אנחנו מעודדים את היישובים להתארגנות כזו. את הבקבוקים וישלם עבורם,

 ביב הכנרת ועמק הירדן, מברך על המלונאות והתיירות ס שלמבורכת התעוררות  נהיש 

 ההזדמנות והעשייה של כלל התיירנים. 

 *** פרוטוקול הישיבה נרשם ע"י יפעת כהן מנהלת לשכת ראש המועצה .
 
 

 הישיבה ננעלה !
 

_____________________ 
 ראש המועצה –עידן גרינבאום 

 


