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 6/21אישור פרוטוקול מליאה  .1

 אושר.  - 6/21פרוטוקול מליאה 
 

 אישור תב"רים  .2

 לפי במצ"ב רים במציגה את רשימת הת" מיכל כהן 
 החלטה 

 הוחלט לאשר את התב"רים.
 

   20.7.21 מיום 2022ותבחינים לשנת אישור פרוטוקול ועדת תמיכות  .3

הוצגו תבחינים למרכז יום לקשיש, אגודות ספורט, למאבקים סביבתיים   מיכל כהן 
 ותבחינים לתמיכות עקיפות והוצג הפרוטוקול 

בעקבות הדיון שהיה במליאה בנושא מאבקים  נשלחו אליכם התבחינים  אברהם אזולאי 
 סביבתיים. אם אין לכם הערות, אז אין כאן משהו חדש. 

 ניתן לראות את התבחין הנוסף על מוסדות ציבור.   איציק חולבסקי 
 כאשר יאושר תקציב המועצה, אנו נפרסם את התבחינים וניתן יהיה להגיש.  אברהם אזולאי 

 החלטה 
 20.7.21מיום  2022ואת התבחינים לשנת   תמיכות הועדת   פרוטוקול הוחלט לאשר את  



 

 
 

 
מ"ר מהסכם חכירה של המועצה לטובת  16גריעת שטח חדר טרפו  -אישור עשייה במקרקעין .4

 חברת החשמל לאולם ספורט וב"ס קשת התקווה.

 הבקשה לאישור היא על מנת להעביר לטובת חברת חשמל. אזולאי אברהם 
 הבטיחות בעומרים? מי עובד שם ? תקני   שוקי ליס 

 מסביר פיזית. עובד מעבר לתקן. ברוך שמיר 
 מה המרחק בעומרים ?  שרי שרון 

מקדמת את התהליך אילולא לא עמד בתקן מחמיר.   ההיית חברת החשמל לא   ברוך שמיר 
 זה דבר מקובל.

 זה במימון חברת חשמל   אברהם אזולאי 
 זה מתקן של חברת חשמל ?  שי צור 

 ם ליד בי"ס קשת התקוה. ייש בת שוקי ליס 
 הבתים במרחק מבי"ס קשת התקוה.  אברהם אזולאי 

 
 החלטה 

   לחוזה  מ"ר בהתאם 16גריעת שטח חדר טרפו  עשיה במקרקעין  מליאת המועצה מאשרת   --
 לטובת חברת חשמל לבי"ס קשת  -(/ג4957)תוכנית  33חלקה  12675בגוש  חכירה של המועצה      
 התקוה.      
 מ"ר בהתאם לחוזה   16מליאת המועצה מאשרת עשיה במקרקעין גריעת שטח חדר טרפו   --

 ( לטובת חברת חשמל לאולם ספורט 4889)תוכנית  7חלקה  12361חכירה של המועצה בגוש       
 בבי"ס עומרים.      

 
 לתוספת  27בישובים אליקים ומדרך עוז בהתאם לסעיף  אישור הגדלת חוזה שיקום כבישים  .5

  לצוו המועצות  ההשניי

 נו. י על אותו תב"ר שאושר, לא הגדלנו אלא שינ אברהם אזולאי 
 ביקשתי לראות בעיניים.  עידית אריאל 

 פיתוח זה תב"ר שאושר. הכספים מתוכנית  אברהם אזולאי 
 מייד אציג את המקורות.  מיכל כהן 

 היא הסכום שמותר להגדיל.  הסכוםהגדלת  ברוך שמיר 
  ךחלק של מדר  הוגדלבתוכנית הפיתוח אושר סכום למדרך עוז. בתוך הסכום   אברהם אזולאי 

 בתב"ר לצורך פתרון העלות.עוז 
 והשינויים.  העדכוניםמיכל תסביר את  איציק חולבסקי 

ולהגדלה שניתנת  אנו מבצעים הגדלת הזמנה בהתאם למסגרת התקציב   מיכל כהן 
 באישור המליאה. 

 
 החלטה 

 הוחלט לאשר את הגדלת החוזה לקבלן. 
 
 

  שיפוץ בית עלמין-לצו המועצות ההשניייח' לתוספת  22התקשרות בפטור ממכרז לפי סעף  .6
 ביוקנעם

 יצא מכרז זוטא לשיפוץ בית עלמין ביוקנעם ולא הוגשו הצעות.  אברהם אזולאי 
 לנהל מו"מ עם הקבלנים. מבקשים את אישור המליאה 

 המועצה הדתית פועלת רק באמצעות הצעות מחיר ?  זאב שחורי 



 

 
 

 . המועצה הדתית ביוקנעם עיליתיש תיאום מלא עם   אברהם אזולאי 
 החלטה 

יח' לתוספת השנייה לצו   22מליאת המועצה מאשר התקשרות בפטור ממכרז לפי סעיף 
 המועצות. 

 
 לעמותה העירונית לקידום הספורט באזור מגידואישור מינוי נציג ציבור  .7

 הוחלט למנות את הר"מ כנציגות ציבור  בעמותה העירונית לקידום הספורט באזור מגידו. 
 029288321ת.ז.   צלר  נעמה פלש
 021919196   ת.ז         יעל חכים  

 
 מעברים בעמק אישור מינוי נציג ציבור לעמותת אופק לתעסוקה .8

מעברים   כנציגת ציבור בעמותה אופק לתעסוקה  017025792ה נוימן ת.ז.  הוחלט למנות את ינ 
 בעמק.

 
 אישור מינוי נציג ציבור לעמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו  .9

 הר"מ כנציגות ציבור בעמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידוהוחלט למנות את  
 039885991עינב יגב אהרונסון ת.ז. 

     050454735אברהם      ת.ז  דרורית 
 

כנציגת ציבור   56534514בזנר ת.ז.  גיל-מליאת המועצה מאשרת את הארכת כהונתה של יעל בר
 תושבי מגידו.  רווחתבעמותה העירונית לקידום 

 
 מכרזי כח אדם תלוועדאישור נציגת ציבור   .10

 מליאת המועצה מאשרת את הר"מ כנציגות ציבור לוועדת מכרזי כח אדם  
 050454735דרורית אברהם ת.ז.   
 56534514בזנר  ת.ז.   בר גיל יעל   
 

 מינוי חבר וועדת מכרזים  .11
 נציג דליה כחבר וועדת מכרזים במקום נטע שפירא. -הוחלט למנות את גיורא שהם

 
 ( 2023-2019שנתית ) 5  תוכנית פיתוח אישור עדכון .12

 תוכנית הפיתוח. מציגה את  מיכל כהן 
 הלוואות יש למועצה ? כמה  שוקי ליס 
. החל מהשנה  תההלוואוהצגנו את הפירוט למליאה. כל שנה אנחנו פורעים את  מיכל כהן 

 הבאה נהיה במינוס. 
 כמה אנחנו קרובים למגבלות משרד הפנים ?  שוקי ליס 
 אנחנו עוד לא שם.  מיכל כהן 
 נהיה בבעיה. ם תהיה השקעה שנצטרך לעשות  אאנחנו על הגבול.  שוקי ליס 
 הביוב לא נכלל.  מיכל כהן 

 איזה אחוז מהתקציב ניתן לקחת הלוואות ?  איציק חולבסקי 
 40% –לרשות יציבה  מיכל כהן 

מיליון. עכשיו אנחנו   50מיליון ואנחנו יכולים להגיע עד   36אנחנו עכשיו עומדים על  איציק חולבסקי 
 . רדיבמקסימום ומכאן זה רק  

 בשורה האחרונה אתם תראו את הסכומים הכוללים   מיכל כהן 



 

 
 

הפנים  ההנחיהלגבי מרכז ההפעלה,   אברהם אזולאי  נציג משרד  היא להתחיל.    -של משרד  לדברי 
 מרכז שהתחילו בבנייתו ולא סייעו לסיימו הפנים לא היה 

 התחלנו את התהליך להיתר.  ברוך שמיר 
 יאפשר גם איוש חדרים.  איציק חולבסקי 

 מה הצפי של סעיף הביטחון ? עידית אריאל 
 מתכונן סיום הפרויקט  2023בשנת  ברוך שמיר 

 הבצ"מ קטן מידי לביטחון. שוקי ליס 
 בתוך הפרויקטים.הבצ"מ מחושב  איציק חולבסקי 

 כל מיני מקומות. ביש הרבה תקציבי הנדסה  שוקי ליס 
 בהנדסה יושב התכנון.  מיכל כהן 

 , ההשלמה היא של היישוב עם התמ"ת מעונותבנושא הרחבת  אברהם אזולאי 
 באליקים אין מעון יום. יעקב סאלם 

 יש מספיק ילדים ?  אברהם אזולאי 
 נמצאים ? ים ד איפה היל איציק חולבסקי 

 מפוזרים ביוקנעם עילית. יעקב סאלם 
חב" אברהם אזולאי  של  למעונות  נרשים  הרבה  באליקים  אפשרי.  זה  אז  ילדים  מספיק  יש    דאם 

 ומסגרות חיצוניות, מה שיוצר את הבעיה. 
הבשיל   איציק חולבסקי  לא  זה  שהתעניינו  יישובים  בשני  בריכה,  וחימום  קירוי  קורא  קול  לגבי 

ן לקחנו את הקול קורא עבור קירוי מגרש במדרך עוז. אם יצא עוד  ביישובים. לכ 
 קול קורא כזה ואחד היישובים ירצה לקדם את הנושא, אנחנו נשמח.  

פתוחה   למליאה  התאורה  סוג  את  נביא  המרובע,  בשביל  תאורה  הקמת  לגבי 
לציבור, הרוח הכללית שנשבה היא לא עמודים גבוהים שלא תואמים את המרחב  

 . נעשה את זה בשנה הקרובה הביוספרי
 אם זה לא בתקציב שאושר, צריך להיות מאושר  עידית אריאל 

אלא   איציק חולבסקי  לקרן,  מחכים  לא  עכשיו  החומש.  של  הפיתוח  תכנית  את  מעדכנים  אנחנו 
 עושים את התאורה.  

 מבקשת את הסעיף הזה להוציא  עידית אריאל 
 ליו לחוד ? ערוצה שנצביע  איציק חולבסקי 

 כן. עידית אריאל 
 תה החלטה אם עושים או לא עושים ? ילא הי  זאב שחורי 

ראשון   איציק חולבסקי  מותנה  באם  דיון  הזה  הסעיף  תאורה.  איזו  מכן  ולאחר  תאורה  תהיה 
כנית. גם  ובהחלטה נוספת ספציפית בדיון מיוחד. אנחנו צריכים לאשר את כל הת

 שתי הכיתות בפלגים לא יזוזו בלי דיון מיוחד  
 היה קונצנזוס על התאורה הנמוכה  שוקי ליס 

   לעשות תאורה.צריך להיות דיון מקדמי האם  זאב שחורי 
ואנחנו מקבלים אינסוף פניות. רשות    חמורהיש שם בעיה    -ביוב ציבורי מדרך עוז  איציק חולבסקי 

סוציו   שמעל  יישובים  ועכשיו  המענק  כללי  את  שינתה  לקבל   6המים  יכולים    לא 
 במקרה שאין מענק.  ₪  800,000ההצעה שלי שהמועצה תיתן מענק של  .מענק

 , ממליצה להכין תוכניות סדורות יישוביות ולא פלסטרים. אני מבקשת עידית אריאל 
 איך תוכלי לתרום לנושא ?  שי צור 

 חברת מליאה  זה חשוב. כ עידית אריאל  
מיליון. אם היה מענק היישוב היה    1.6רשות המים שינתה את ההגדרות, לכן חסר   איציק חולבסקי 

 מסתדר לבד. הולכים לשדרג את כל התשתית. זה לא פלסטר. 
 מה עם היטלי ביוב ?  שוקי ליס 

מתקיימת פגישה אחת לחודש  לא גבו. השכונה החדשה מימנה את הביוב בהרחבה.  איציק חולבסקי 
 עם המושב. 

 מה שאני מבין שהמועצה משתתפת ומעכשיו הם יגבו היטל ביוב.   א שהםרגיו



 

 
 

 עכשיו הם יגבו היטל ביוב כדי לממן את חלקם בבניית המערכת. איציק חולבסקי 
 במצטבר ? אולם התרבותמה עלות  שוקי ליס 

 מיליון ₪.  15-כ איציק חולבסקי 
  מה תכנית הגיוס ? ? בתוכנית פיתוח  איך מגיסים את הסכום הזה  שוקי ליס 
 התקציב לגיוס כולל גם תקציבים מהיישובים   מיכל כהן 

עובדים   איציק חולבסקי  נושא המקורות.    כלזה ממקורות רבים. המנגנונים של המועצה  על  הזמן 
 .גדול אנחנו מתארגנים ויודעים איך להביא את זה, זה אפילו לא נראה לי אתגר

 ובאה להצבעה :תוכנית הפיתוח ה
 8  -בעד  
 0  -נגד    
 0  -נמנע  

 
 החלטה 

 2019-2023שנתית לשנים   5תוכנית הפיתוח עדכון הוחלט לאשר את  
  

בכלל, ובהכנת עדכון   והמצוינתאיציק חולבסקי מודה למיכל כהן על העבודה המקצועית 
 תוכנית הפיתוח בפרט. 

 
 חולבסקי דיווחים של ראש המועצה איציק -שונות .13

 מיליון ₪ לתכנון. אנחנו רוצים לעבות את הסכום. זה סכום שניתן   50יוכנס   – 66א.   כביש 
 . לעבוד. הישג אדיר למועצהלהתחיל        
 עידית אריאל שואלת: מדובר על הזזה        
 ן, בקטעים הרלוונטיים. איציק חולבסקי : כ        

 
 ב.     אשכול בתי הכלא 

 זה יהיה בהסכם תקציבי בין משרד הנושא יצא מחוק ההסדרים אבל זה לא ירד מהפרק.          
 מתחילים לבנות. זו פריצת דרך.   2024עכשיו מדובר על כך שבשנת לבטחון לפנים לבין האוצר          

 
 ם נעיוק נושא גבולות עם וב  ג.     שבוע הבא מתקיימת פגישה עם שרת הפנים על הרחבת אליקים 

 מאוד .  חשובה פגישה    עלית.         
 מיליון ₪ לנחל השופט לתכנית כוללת של אסדרה חניונים, שאטלים, סגירות.  20ד.     קק"ל אישרו  

 . מיליון ₪ לג'וערה  15-ו          
 

 עידית אריאל: חשוב שעם סכומי הכסף הגדולים האלו, ימונפו גם לכלים חד פעמיים. 
 הכספים אינם קשורים לכלים חד פעמיים.איציק חולבסקי: 

 . זאב שחורי : ביקשתי מהגר שתביא את הנושא לדיון
 
 

                                                                                             

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  

  



 

 
 

 
 
 
 


