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 אישור תב"רים  .2
 

 מציגה את התב"רים לפי רשימה  מיכל כהן 
   , כמה כסף הוצא מקרנות המועצה לעדכוני תברים? 2021אנחנו בסוף  עידית אריאל 

 של הקרנות אראה לך בסגירת הרבעון הרביעי.  3מופיע בטופס  מיכל כהן 
 החלטה 

 התב"רים לפי הרשימה שהוצגה הוחלט לאשר את  
 
 

 2022אישור תקציב  וועד מקומי מדרך עוז והזורע לשנת  .3
 אישור תקציב ועד מקומי הזורע

 2022מציג את תקציב ועד מקומי הזורע לשנת  זאב שחורי 
₪ מורכב מהשתתפות הקיבוץ בתקציב הוועד   623,000סך התקציב 

 והכנסות המועצה. 
 הצבעה

 10 –בעד 
 1  –נמנע 

 החלטה 
 2022הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי הזורע לשנת  

 
 תקציב ועד מקומי מדרך עוזאישור 

 2021התקציב לא הוגש מבוסס על תקציב 
 

 מניח שמדרך עוז לא הגישו כי קשה להם לאזן את התקציב. יואל מחפוד 



 

 
 

 וועד מקומי שלא מגיש תקציב, המועצה מחויבת להגיש מאוזן.  זאב שחורי 
 איזון ? -את האי  ןמי מאז שוקי ליס 

דואגת לקזז הוצאות או שמגיע   שהמועצהישנן שתי אפשרויות: או  יואל מחפוד 
 לפתחה של המליאה להגדלה.

 זה נשמע כמו שיטה לקבלת עוד כסף.  שוקי ליס 
אנחנו מתייחסים לכל ישוב לפי יכולותיו וקשייו, במקרה של מדרך עוז   איציק חולבסקי 

באיזון בגלל הלוואת עבר לפני שנה אשרנו תמיכה בגין זה  יש קושי 
 ומציע להמשיך לתת את התמיכה. 

אנחנו באופן קבוע מאשרים תמיכה בהגדלת תקציבי ועדי המושבים ,   עידית אריאל 
 ואחר כך מגדילים את זה, זה נראה כמו בעיית ניהול. 

לקדם עזרה לישובים אלו,  זאת מדיניות שאני מקדם וממשיך לפעול   איציק חולבסקי 
במקרה של מדרך עוז, אנחנו עושים מהלך של הקמת אגודה קהילתית  
להגדלת מקורות , הבעיה של הישובים האלה היא מיעוט מקורות ולא  

 בעיית ניהול. 
מיסי האגודה הם לא קטנים הבעיה העיקרית של מדרך עוז זה ההלוואה   יואל מחפוד 

קהילתית ובאמצעותה לגבות    ולכן אנחנו במהלך של הקמת אגודה
 מיסים לרווחת התושבים. 

מדרך עוז עברו הרחבה, האם המועצה מבדילה בין תושבי ההרחבה   שוקי ליס 
 לתושבי מדרך עוז הישנה, מה ההצדקה לתמוך בתושבי ההרחבה ?  

במדרך עוז נגבו מההרחבה רק תשתיות, כל תשתיות ההרחבה הן רק   יואל מחפוד 
 לתשתיות הישוב הוותיק.    להרחבה ולא מסייעות

 האם המועצה תומכת בהרחבה ? שוקי ליס 
 המועצה תומכת בוועד הישוב שנותן שירותים לכל תושבי המושב.  מיכל כהן 

 בות רק מחלק מהישוב. גלא ניתן ל  אברהם אזולאי 
 ה. אאני לא מאמין שתושבי מדרך עוז יסכימו להשקיע כדי להחזיר הלוו שוקי ליס 

 בר לתשתיות, זה שירותי קהילה עזה הרבה מ  חולבסקי איציק 
 מציעה לעשות דיון נפרד לגבי מדרך עוז , לא כאן במעמד התקציב.   עידית אריאל 

 כל שנה אנחנו מאשרים את התקציב וממשכים באותה שיטה.  שוקי ליס 
 הצבעה

 10  -בעד 
 1  –נמנע 

 החלטה 
. במידה  2021עפ"י תקציב שנת   2022לשנת  הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי מדרך עוז 

 יובא לעדכון.  2022ויגישו תקציב לשנת  
 

  2022אישור תקציב המועצה לשנת  .4
 

תהיה כזאת   2022שנת קורונה גם  ההיית 2021שנת   –דגשים כללים  איציק חולבסקי 
 ואנחנו צרכים ללמוד לחיות עם זה ולהמשך לפתח ולצמוח.

 היו לנו  מספר פרויקטים מרכזים:  2021בשנת 

 אולם ספורט עומרים  •

 בית ספר קשת התקווה  •
 עדכון תכנית החומש לפיתוח המועצה   •

 שביל אופניים לעין העמק    •
 
 



 

 
 

 
 

  ותקציב 66בתקציב המדינה תקציב לתכנון  כביש גדולים שני הישגים  איציק חולבסקי 
לבניית אשכול כליאה ושיקום במקום  כלא מגידו    לתכנון ראשוני

 שיאפשר פיתוח תיירותי נרחב ופרויקט שער הצפון במרחב צומת מגידו.  ,
 מיליון .שהוא תקציב בצמיחה לעומת לפני שנה.   135מציגים תקציב של 

מהתקציב מוקדש לחינוך ) תוספת של מיליון מאתיים לחינוך(,   44%
השקעה גדולה במגידו טק , תוספת משמעותית לפיקוח בשטחים  

הפתוחים, שדרוג השירותים המקוונים והדיגיטציה לרווחת התושב,  
בגלל הקורונה וגם בגלל צרכים שעולים,   גידול בתקציבי הרווחה גם
 גידול משמעותי בספורט.   

בנושא הטיפול בפסולת המוצקה אני שומע לאורך השנה ושמעתי גם  
בישיבה הקודמת הערות שלכם לגבי הנושא הזה, אנחנו ערים למה  

שנעשה בישובים בהתאם לשינוי שעשינו באופן ההתנהלות, אני רואה  
נו ממשיכים בו , לאור מה ששמענו אנחנו  את המהלך הזה כחשוב ואנח

מעבר למה שהקצבנו, ואת אותה תוספת    116k 2022מוסיפים לתקציב 
 . 2021אנחנו נותנים רטרואקטיבית גם לתקציב  

מהרזרבה לטובת סגירת פערים בתקציבים   100Kבנוסף מציע לצבוע 
 כפוף לשלושה תנאי יסוד :אלו 

 המוצקה. יצירת שליטה על נושא ניהול הפסולת  •
 ישובים שהתייעלו לא צרכים להיפגע.  •

 עדים בגלל העברת האחריות   ו מניעת פגיעה בתקציבי הו •
 זה השינוי שאני מציע לאור הנחה זו והערותיכם בישיבה הקודמת. 

, מנית את המאבקים של המועצה נשכח המאבק של   2022באתגרים של   שוקי ליס 
יזרעאל, להוסיף אותו זה מסר  מניעת הקמת שדה התעופה בעמק 

 לציבור ולמשרד הפנים. 
 הערת שוקי ליס מקבל את  איציק חולבסקי 

יתקיים דיון בנושא    2022שנת  מבקשת שבמהלך  הרבעון הראשון  של   עידית אריאל 
, הוא מגיע הנה רק בתור עדכונים , ואנחנו גם צרכים  66שדרוג כביש 

להשמיע את עמדתנו. בנוסף מבקשת לשמוע סיכום חצי שנתי של עבודת  
המועצה צריכה לקדם פיתוח ועדות איכות   -אגודת הידידים. להגר 

 הסביבה בישובים. 
ש הרבה דברים טובים שנעשים,  רוצה להצטרף לדברים של עידית, י גיורא שוהם 

נושא הפסולת והטיפול בפסולת המועצה צריכה להוביל ולהדריך את  
  הישובים איך לטפל נכון, בנושא השטחים הפתוחים נעשים הרבה נזקים

ואנחנו חייבים למצוא דרך רגולטורית לשמור על    ע"י כלי רכב מוטוריים
 א זה.רה בנושיהמקום הזה מפני הפגיעות. צריכה להיות אמ

ין את  ימפקד מג"ב צ ,אתמול הייתי בכנס בנושא בטחון במגזר הכפרי איציק חולבסקי 
כלי רכב מוטוריים הפוגעים  מגידו כמועצה שפועלת הכי הרבה נגד 

כרגע בתקציב הנוכחי אנחנו כבר מוסיפים פקח,   בסביבה ובחקלאות.
אנחנו המועצה הראשונה שהעבירה חוק עזר בנושא נסיעה בשטחים  

וחים. הבעיה היא ארצית, אין לנו כוחות בלתי מוגבלים, אנחנו לא  פת
 מפסיקים לחפש פתרונות בנושא. 

 
  



 

 
 

 מבקש להוביל פעילות התנדבותית דרך החינוך של עמדות הסברה.   גיורא שוהם 
 . לנומתנדבים צריכים להתנדב למתמיד כדי לעזור  נהרי אליאב 
התחושה שלי היא שכל הפעילות נעשית ביישובי ההר ואצלנו בעמק לא   יואל מחפוד 

מסתובבים. בנושא הפסולת הגושית , מברך על התוספת אבל צריך  
להתייחס לישובים שבפריסה גדולה , לכן חושב שבשיקולים צריך  

 לראות איך לחלק בהתאם לצרכים. 
 2022הצעת התקציב לשנת מציגה את   מיכל כהן 

 הוא רעיון של אליאב ?   ןהאם השיפוי לרכזי הבטחו  אריאל עידית  
הרעיון הוא לחבר אותם לפעילות המועצה דרך שיפוי שמותנה   אליאב נהרי 

 בהשתתפות בפעילות ובהצטרפות הרב"ש למתמיד.  
כיצד התקציב גדל כדי להדגיש את מטרות המועצה? כיצד בא לידי   שוקי ליס 

 ביטוי התקציב בדגשי המועצה ?
 מציע להדגיש את השינויים ולא את כל התקציב.  יואל מחפוד 

האם ישנה אפשרות כי ראש    –קידום תחום השרות והשרות לתושב  עידית אריאל 
המועצה יכול לחתום על אישור תצהירים כדי לסייע לתושבים. תבדקו  

 את הרעיון. 
 איזה תוספת אליקים מקבלת ? יעקב סאלם 

 מת. כמו בשנה קוד איציק חולבסקי 
 ספורט תחרותי לספורט עממי.  בעלות 50%בספורט יש יחס של  זאב שחורי 
התחומים    2י להישגי. אנו מפתחים את מלא מפריד בן ספורט עמ אריאל ירון 

 וספורט תחרותי עולה יותר. 
 חוגי בנות   שרון דיין 

 יש פעילות וחוגים לבנות.  אריאל ירון 
 ?  ההעליי , ממה נובעת המשכורותישנה עליה  שי צור 

 האם גם בתוך בתי הספר הדיגיטציה תשודרג. שרון דיין 
 בדגשי המועצה רוצה לראות מול תקציב.  שוקי ליס 

 בתוך בתי הספר משדרגים תמיד ויש לכל בי"ס תקצי לכך. אברהם אזולאי   
 תקציב המועצה לראות את זה. במבקש ש שוקי ליס 
 "זכוכית מגדלת" על הדגשים של המועצה.צריך לעשות  שרון דיין 
 אולי צריך שהשינויים יראו אחרת. שרי שרון 

 . באופן שונהנחשוב על דרך להציג את התקציב  איציק חולבסקי 
 הצבעה בעד התקציב  

 החלטה 
 . 2022הוחלט לאשר פה אחד את תקציב המועצה לשנת 

 
 
 

                                                                                             

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  

 
 


