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 . על השתתפותם במליאהאיציק חולבסקי מברך את אנשי גיל אור 
 

 המליאה לאשר התחברות בזום לחברי מליאה. אברהם אזולאי מבקש מחברי 
 החלטה 

 אושר פה אחד השתתפות בזום.
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 אישור תב"רים  .2
 

 מציג את רשימת התברים: אברהם אזולאי 
בהמשך יהיה עדכון על תוספת  בנושא הרחבת בי"ס מגידו כולל ספריה, 

ע"י משרד החינוך אינו   שמתוקצבוהתקציב  תקציב מהמועצה, מאחר
   מספיק.

 תב"ר על הנגשת גנים או בתי ספר האם זה קשור ?  עידית אריאל 
 לא אברהם אזולאי 

 החלטה 
 . הוחלט לאשר את התב"רים שהוצגו

  
 
 

 2021 הצגת דו"ח כספי דו"ח מפורט משרד הפנים לשנת  .3
 

 2021לשנת  מציג את הדו"ח הכספי אברהם אזולאי 



 

 
 

משרד הפנים ממנה משרד מבקר. זו ביקורת על דו"ח כספי כפי שראינו   איציק חולבסקי 
 לפני שנה. 

ההערה שחוזרת כל שנה . היה דיון  , ההערות על הגשת דוחות תקציביים אברהם אזולאי 
בנושא אי העברת תקציבים לוועד מקומי שלא מעביר דו"ח כספי, יש לדון  

 בנושא. בכך שוב ולקבל החלטה
 לא נדון על כל סעיף ולא נפתח דיון  איציק חולבסקי 

 אבל צריכה להיות הלימה סבירה של רמת הסנקציות. אני בעד סנקציות. 
מיליון ₪. ונכון    3.5כי יזרעאלים חייבים למועצה  מצויןבמצגת הדו"ח  שלמה בוזי 

ר  מיליון ₪. זהו כסף שאמור לעבור למועצה ולא להישא 1.2להיום חייבים 
 ביזרעאלים. 

 החוב.   את נושאבישיבה נעלה מחר אנחנו בישיבה ביזרעאלים ו זאב שחורי 
אני בוועדת ביקורת אנחנו   - מינהל תקין  -הארה אני לוקחת שקף שלישי עידית אריאל 

אני מבקשת לקיים ישיבה   להתייחסאם בוועדת ביקורת צריך . דנו בנושא 
 על הנושא. 

האם יש שלב שבו מצמצמים את הגרעון? והאם זה בסדר לנו עם הגרעון?   שי צור 
 מה בנושא טיפול בחובות ? 

מיליון ₪ בערך, הראנו   7 של  חוב  מיכל הציגה דוח שנתי. מיכל הציגה  איציק חולבסקי 
)חצי מיליון ₪( אנחנו צריכים   מהשנה הקודמת קטןהיה  ןשהגירעו
 שתמנע גרעון. הרזרבלהגדיל 

 שכאשר החכ"ל ירוויח יקטן הגרעון. ישנם כספים מופרשים 
 בצמצום הגרעון   צריך להתמקד שוקי ליס 

מענק לביוב מרשות  השגנו בשורה חשובה, של עיסוק נחוש שנים  3אחרי  איציק חולבסקי 
 .מבוא כרמלהשופט למט"ש  מעיןמיליון ₪ לחיבור  3.25המים בגובה של  

 בהתערבות שר האוצר המענק אושר. 
גלעד עדיין לא מחוברים, מבוא כרמל  חצי מרמות מנשה לא מחובר, 

   בפארק מבוא כרמל.  40%נגיע לאכלוס של  2022מתאכלס באיטיות. בסוף  
המטרה היא להתחבר לתאגיד גדול . לא  תכנס גם למי מגידו,  לניר  דלית
 . להגדיל את אגרת הביוב. בהמשך נציג את תוכנית מי מגידוניתן  

 החלטה 
 2021לשנת    ודו"ח מפורט של משרד הפנים הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי

 
 

 דיווח על מרכז "גיל אור" בנוכחות יעל חכים, הנרי אלקסלסי, אברהם לוי  .4
 

בגיל אור  החיים הוצג סרטון על פעילות גיל אור בתקופת הקורונה.  הנרי אלקסלסי 
שמחים על השתתפות קשישים שמגיעים לגיל אור.  טובים יותר מהסרט, 

באנו היום להודות לצוות המועצה על השותפות, התמיכה והחשיבה  
המשותפת והתמיכה בתקציב גיל אור. יש לנו חלום כי שליש מהתושבים  

   גיל אור.של   בפעילויותפו ומעלה ישתת 65מגיל 
החלום שלנו לבנות בית גדול יותר נגיש ומתאים יותר. בעוד כשנה נגיש  

 תוכנית של הבניה החדשה בשטח הצמוד לגיל אור והמיועד לכך. 
 . מבקש לבצע הקצאת קרקע לצורך בנייה



 

 
 

נהנים   800  . רשומים 300 -ל תושבים בשבוע 80פעילות גדלה מ  ה יעל חכים 
מפעילות ביישובים, העמותה במצב טוב בזכות המועצה, המחזור הוכפל  

 מיליון ₪.   4-מיליון ₪ ל 2-מ
ההשקעה בישובים חשובה, מגיעים    .את פעילות הגופנית לסבסדהחלטנו 

 חשוב לדעת שיש מועצות שמתקצבות יותר. גם מעין העמק ואליקים,  
כל   מקיימים שמגיעים מעולים . אנו מרצים ה   50-60 לגילאיאירועים יש 

ברגע שיהיה מבנה חדש נוכל לתת שירות  .  80 גילשנה אירוע הוקרה לבני 
 גם לתשושי נפש. 

מצב שאסור שיהיה, יש מספר קורסים שאנחנו  ללתת דגש אנחנו  לוי  אברהם
 מגבילים משתתפים כי אין מקום.

כולל אתר  דה משותפת, ולתכלל עבוהמועצה נותנת דוגמא, איך לנהל   יעל חכים 
ובעזרת    והתמיכה של המועצה. רגיל אואינטרנט וזה בזכות צוות 

אברהם אזולאי נמצא פתרון ראוי לשימוש בחדרים נוספים לטובת גיל  
 אור.

כל גופי המועצה מבקשים   .הקצאת קרקע, תהליך לא מורכבאין בעיה ב  אברהם אזולאי 
מתקצבת גם באופן עקיף ובאופן  באופן טבעי הגדלת תקציב. המועצה  

ישיר. אנו מאפשרים חריגה ממכסות משרד הרווחה על מנת לקבל  
תקציבים נוספים בסוף השנה. הראייה לכך תקציב משרד הרווחה לגיל  

 אור הוכפל מחצי מיליון ₪ למיליון ₪. 
גורמת לרצון  המצוינת והעשירה אור, החוברת  יש צוות מצוין בגיל איציק חולבסקי 

מגוון של נושאים ראיתי את האנשים שמחים שם ומרגישים   .להירשם
  , שעוזר ופותראזולאי  בבית. מבקש לשבח את התרומה של אברהם

 בעיות בנושאים רבים. 
, מי  קהילתי בגיל השלישילכמה דברים, כמו חינוך   סלהתייחרוצה  עידית אריאל 

המליאה לסיור בגיל  הזמין את חברי  שעושה זה ברכה, יעל מצפה ממך ל
 אור.

, שת"פ עם יזרעאל , צריך לבדוק איך   ההידרותרפיתמה מצב הבריכה 
עושים את זה, מה עם קהילה תומכת, אני בדעה לשאוף להגיע לכל אחד  

 במועצה, היום יודעים שגיל שלישי צעיר מפותח יותר בהבנה  
 רוצה לדעת האם מקבלים עזרה של המדינה האם יש? 

 ? היכן הכסף  עבר תקציב גם לישובים . ציין שמואברהם 
. אין לנו כוונה  גרעוניתפעול בריכה הינו  מיליון ₪ כ עלות הקמת בריכה יעל חכים 

 כרגע להקים בריכה. 
  89קהילה תומכת יש שינוי סל גמיש אנחנו בשלב א , ענת עדי מרכזת  

סקר  בתי אב, יש ישובים שלא מעוניינים, רמות מנשה נכנס לתהליך. היה  
 צרכים .

מועבר לכל ישוב    תקצוב ממשרד הרווחה לתוך היישוב כמה אלפים בשנה
 . ע"י מחלקת הרווחה

 יש בעיה במקום בחוגים צעירים יכולים לבוא על בסיס מקום פנוי. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 מדרך עוז ביוב  שיקום תשתיות .5
הביוב קורס אין יום שאני לא מקבל תמונות סרטונים זורם בחצרות,   איציק חולבסקי 

נכון להיום ברשות   בוטלה.  40%  של מענקהבטחה מרשות המים לתת ה
הגענו עד שרת האנרגיה, הם לא מכירים בחריגים ואין מימון חיצוני  

 ביוב מדרך עוז.  לפרויקט
 

  2019מיליון ₪. בשנת  4יש צורך בשיקום הביוב במדרך עוז בעלות של  איציק חולבסקי 
לא מתוקצבים, כמו   לפרויקטיםאלף ₪. יש עלויות נוספות  800הקצבנו  
ידו, בניית מרכז הפעלה, השלמת שיפוץ מגידוטק. אשב  תיכון מג הרחבת

  2עם מיכל כהן למצוא מקורות לפרויקטים . בקריאה ראשונה אני מציע 
מיליון ₪ במימון    2-ב המועצה לשיקום ביוב מדרך עוז ומיליון ₪ מתקצי

 הישוב.  50%מועצה  50%האגודה של מדרך עוז. כעיקרון, הצעתי מימון 
 דלת הקוטר ? גהאם מוגדרת ה קשורות ? האם הרפתות שוקי ליס 

היטל ביוב היה צריך לטפל בזה, זה תשתיות, יש ביוב ציבורי זה בתוך  
 הישוב והמועצה מטפלת. 

מבקשת לבדוק תוכנית אב של מדרך עוז, כשתכינו את התוכנית איפה   עידית אריאל 
 הכספים הולכים אולי נצליח לעזור,  

מושב עולי תימן אולי מישהו יכול לסייע להשיג כספים, האם אי אפשר  
 להשתמש בסוציו של הקיבוצים שהוא נמוך 

היטל ביוב הייתה   הוטל לי ברור שיש בעיה מבנית, לאורך השנים לא  
אז יש כסף במי מגידו, כשמי מגידו מטפלת היא צריכה לתת מענה  הרחבה 

 . לתשתית של מדרך לעזר בתקציבים
 במקום ביה"ס  לשקם את מערכת הביוב אפילו צריך  שוקי ליס 

. קריאה ראשונה והנושא יובא לדיון במליאת המועצהזה  איציק חולבסקי   
 
 

 העמק כמתחם מועדף לדיור -עין באזור הכרזה על מתחם בקשה של הותמ"ל ל .6
 

של כאלף דונם באזור עין  קיימת המלצה של הוועדה הגיאוגרפית על שטח  איציק חולבסקי 
 באזור עמק השלום.  םדונ 650העמק ועד 

דונם   650-להכריז על שטח של כ ממינהל התכנון במקביל קיבלנו בקשה  
 ותמ"לית.  כתוכנית סמוך לעין העמק

 יוסט מערבה.  672כביש הובהר לנו שבמסגרת הותמ"ל 
ממליץ להתנגד לתוכנית הותמ"ל כיוון שהיא תגרום נזק אדיר לעין העמק  

 במיוחד וגם לאליקים ולמועצה כולה. 
ם לכיתור,  הזוי בצפון המועצה שיגרו טריזהשטח המוצע בותמ"ל ייצור 

 ויפגע גם במושב אליקים.   חנק ובידוד מושב עין העמק
  הקווים צריכים להוביל לקווים טופוגרפיים ערכיים, אסור לעבור את שוקי ליס 

 . 672 כביש
אי אפשר להגיד לא על כל דבר, אליקים לא נפגעת. אנו מבקשים כניסה   יעקב סאלם 

 נוספת לאליקים. 
 החלטה 

 הצעת איציק חולבסקי להתנגד לתוכנית הותמ"ל. הוחלט פה אחד לקבל את 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 2021עדכון תקציב ועד מקומי גלעד לשנת  .7
 אברהם אזולאי הציג את עדכון התקציב 

 החלטה 
 של ועד מקומי גלעד  2022הוחלט לאשר את עדכון התקציב לשנת  

 

 שונות .8
 

 עם שרת התחבורה.   66יש לנו פגישה בנושא כביש   איציק חולבסקי 
 מבקשת להצטרף לפגישה עם שרת התחבורה  עידית אריאל 

 
 
 
 

                                                                                             

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  

 

 


