
 

 
 

 
 31.5.2022מיום   7/22פרוטוקול מליאה 

 
 השתתפו: איציק חולבסקי, זאב שחורי, שי צור, אורית קורין, תמיר שניידר, גיורא שוהם,
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 נכחו       : אברהם אזולאי, מיכל כהן, עו"ד דני נחליאלי, הגר ראובני, ברוך שמיר, דלית לניר 
 
 

 איציק חולבסקי  

מבקש בשם כולנו להשתתף בצער משפחת כהן ממושב אליקים על מות בנם שי אל בתאונה   •
 למשפחה. ותסייע  תלווה   המועצהמצערת. 

 . מטעם קיבוץ רמות מנשה  חדש מבקש לברך את תמיר שניידר חבר מליאה •

במליאה לפני שבוע הוצגה תכנית הפיתוח , אושרו כמה פרויקטים בחינוך שדחוף לקדם, היום   •
נקדיש לתכנית הפיתוח , ובשבוע הבא נעשה ישיבה מלאה על נושא מדרך עוז בנפרד, כולל  

   המועצה במימון שיקום הביוב.הבקשה להשתתפות  
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 6/22אישור פרוטוקול מליאה  .1
 אושר.  -6/22פרוטוקול מליאה 

 

 אישור תב"רים  .2
 

 הציגה את התב"רים לפי רשימה  מיכל כהן 
 טק הנובעות מהכפלת השטח. -מבהיר לגבי הכפלת עלויות בתב"ר במגידו ברוך שמיר 

 החלטה 
 פה אחד לאשר את התב"רים לפי הרשימה  הוחלט 

 

 עדכון תוכנית פיתוח .3
 

 ה את עדכון תוכנית הפיתוח גמצי מיכל כהן 



 

 
 

 היטל השבחה צפי או בפועל ? זאב שחורי 
 לפי צפי בניה  2022לפי מה שהתקבל, שנת  2021שנת  מיכל כהן 
 להלן שינויים בתוכנית הפיתוח  מיכל כהן 

חירום, מבנה מאובטח(. -מרכז הפעלה )מרכז לניהול משברים •
 במועצה  

 הקטנת בצ"מ  •

 שידורג מרכז רעות  •

 טק -מגידו •

 כיתות חסרות במגידו  •

 רכב פקח נוסף  •

 רכב גבעת עוז  •

 שביל מגידו משער הקיבוץ על לתל מגידו  •
 

  2023מיליון לקראת סוף  48היינו ביתרה של   2019הלוואות בתחילת 
 מיליון.  44המלוות לירד עומס 

  66בנושא שביל המחבר בין קיבוץ מגידו לתל יש להתאים לתכנית כביש  זאב שחורי 
 החדשה 

זאת תכנית גדולה מאוד שמקדמת תחומים משמעותיים במועצה. בדרך   איציק חולבסקי 
 כלל לא עשינו הרבה עדכונים אבל עקב השינויים הם נדרשים . 

 א התייחסות למערכת ביוב במדרך עוז ? האם כרגע מאשרים לל שרון דיין 
 כן איציק חולבסקי 

 עות. נקבע פגישה עם אברהם אזולאי. מבקש הבהרה רק לגבי מרכז ר שוקי ליס 
 עדכון תוכנית הפיתוח הובאה להצבעה 

 10  -בעד  
 1  -נגד    

 החלטה 
 הוחלט לאשר את עדכון תוכנית הפיתוח 

 

 2021החברה הכלכלית לפיתוח מגידו לשנת  אישור דו"ח כספי .4
 החברה הכלכלית סיימה את השנה בעודף. החברה בגירעון מצטבר החוב מתגלגל למועצה.

 החלטה 
 . 2021הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לפיתוח מגידו לשנת 

 

 2021אישור דו"ח כספי עמותה עירונית לקידום הספורט באזור מגידו לשנת  .5
 

קבוצות כדורסל נוער. התרומות ניתנו    פעילות הגרעון גדל בעקבות  מיכל כהן 
 לקבוצות הבוגרים. תקציב מהמועצה ומהפועל.

 החלטה 
הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי של העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו לשנת  

2021 
 
 
 
 



 

 
 

 2021מגידו לשנת אישור דו"ח כספי עמותה עירונית לקידום רווחת תושבי   .6
 

שכר מורים ומאמנים של המועצה, פעילות החווה  -פעילות עיקרית  מיכל כהן 
הפדרציות של אטלנטה וסנט    להחקלאית, מרכז רעות והפעילות מו

 לואיס 
 החלטה 

הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי של העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו לשנת  
2021 

 

 תמיכותאישור פרוטוקול ועדת  .7
 

  ₪ לעמותה 30,000מציגה את פרוטוקול ועדת תמיכות הכולל העברת  מיכל כהן 
 שדה התעופה בעמק. הקמת    נגד   הפועלת במאבק 

 החלטה 
 30.5.2022הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות מיום 

 

 הנצחת המנוח ברוך רקובסקי שהיה גזבר המועצה  .8
 

עומרים למגידו ע"ש ברוך רקובסקי , שהיה  בקשה לקרוא לגשר בין  איציק חולבסקי 
 . 1990-2000גזבר המועצה בין השנים 

הרעיון היה בין היתר ביוזמתי כי ברוך הוביל את בניית הגשר כחיבור   אברהם אזולאי 
בין הקמפוסים והגשר משמעותי היום והיה משמעותי אז כשהוקם בית  

 הספר. 
 ברוך בנושא הגשר. ראוי שבשלט יהיה ביטוי לפועלו של גיורא שוהם 

מעריכה מאוד את ברוך ופועלו. בעיני זה פתח לדברים אחרים ולכן   עידית אריאל 
מתנגדת ,חושבת שבנקודת הזמן הזו לא נכון לציין פועלו של אדם אחד ,  

אני נגד לציין שם של מישהו שמילא את תפקידו , הגשר עצמו מבורך.  
אם רוצים לתת שם זה צריך להיות כללי, הוא לא תרם כסף, אלא ביצע  

 לא נכון להנציח פרטנית.  את תפקידו ו 
 מצטרף לעמדה של עידית, יש במועצה מספיק אנשים שתרמו.  ר ושי צ

תיבת פנדורה, הנצחה בכלל צריכה להיות מאוד   פותחמסכימה שזה  שרון דיין 
ברורה ועל פי כללים מוסכמים, אם יש משפחה שפחות דוחפת זה לא  

 . אומר שהמנוח תרם פחות
למה לא לעשות משהו בצד הגשר ולא "כשם". ההנצחה צריכה להיות   אורית קורין 

 בדרך אחרת. 
ה והקריטריונים בצורה  אולי צריך להקים גוף שיגדיר את נושא ההנצח עידית אריאל 

 ממוסדת. 
 אני בעד לאשר ולאחר מכן נבחר וועדה.  יעקב סאלם 

זה מאוד בעייתי לפתוח פתח כזה, הוא עשה את עבודתו בדרך ראויה   שרי שרון 
להערכה אבל לא מותאם להנצחה בדרך של גשר ע"ש, אפשר לדוגמה  
לעשות משהו דיגיטלי באתר המועצה שמציין דברים מיוחדים שעשו  

ממלאי תפקדים במועצה, לתוך דבר כזה תוכל המשפחה להכניס  
 תכנים.   

את הנוהל של עיריית ראשון לציון, לא ניתן    יעלה ושלחתנושא ההנצחה  שוקי ליס 
ה לטובת  ייש כאן ענין של אפליה והטילעשות הנצחה ללא נוהל מסודר , 

 אחר.   יאדם אחד על פנ 



 

 
 

מבין שהאמירה היא שיש צורך בנוהל מסודר , מציע למנות ועדה   איציק חולבסקי 
 משותפת חברי מליאה ועובדים. 

 מתנדבים לצוות.   -סאלם , יעקב  אורית קורן , דיין שרון
 

 

 

 שונות .9
אנחנו מכינים עתירה לבג"ץ נגד העברת  השטח  -בקעדכון בנושא מא איציק חולבסקי 

 דונם( ממגידו ליקנעם עלית.    580)
 יוני. עלה לדיון בחודשתביל אני פועל לבלימת תוכנית הותמ"ל שבמק

 
 
 

 

 

          

 איציק חולבסקי        

 ראש המועצה                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


