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 5/21אישור פרוטוקול מליאה  .1
 אושר.  - 5/21פרוטוקול מליאה 

 
 אישור תב"רים  .2

 אושר.  -, ציוד לחווה החקלאית ממשרד החינוך 10487תב"ר 
 

 2022אישור צו ארנונה לשנת  .3

 .1.92%בשיעור של אוטומטי  עודכן 2022צו הארנונה לשנת   מיכל  כהן 
 החלטה 

 1.92%כולל עדכן אוטומטי בשיעור של  2022לשנת   ההארנונ הוחלט לאשר את צו 
 
 

 2022הנחות לשנת אישור צו  .4

, ללא שינוי משנה קודמת. בהגדרות הוכנסו  2022צו הנחות שנת  מיכל  כהן 
 שינויים, ההנחות הסוציאליות ללא שינויים. 



 

 
 

 את הדעת לגבי כמה דברים : שהמועצה תיתןמבקש  זאב שחורי 
מבחן הכנסה הוא החלטת הרשות, אם גמלאי צריך להגיש  ◼

ולא ניתן להגיש הכנסות דצמבר   מסוימיםהנחה של חודשים 
לפני אמצע ינואר , זאת אומרת שמחלקת גביה צריכה כל שנה  

חוק   "י לשנות את הרשומות כדי לתת את המינימום הנדרש עפ 
ובמרץ אחרי הגשת המסמכים המחודשת לשנות שוב, לכן מציע  

לשנות שההגשה תהיה עד דצמבר והמועצה לא תצטרך לעדכן  
 פעמים. 

  
 

לפי חוק אזרחים ותיקים, יש אפשרות לפי תצהיר ולא לפי הגשת   ◼ זאב שחורי 
 . מסמכים

מסה"כ אוכלוסיית  4%של חוק אזרחים ותיקים,  16סעיף  ◼
הנחה , לכן מציעים לפתור מהגשות    30%ם להגמלאים לא זכאי

תצהיר חוזרות והחידוש יינתן אוטומטית. ואז חובת ההצהרה  
 עוברת לאדם. 

אם זה כתוב בחוק , אזי הרשות מיידעת את האנשים ואין צורך לדון בכך.   עו"ד נחליאלי 
המועצה נותנת את ההנחה המקסימלית הקבועה בחוק. אתה כרגע מצטט  

תקנות של הנחות בארנונה , אם יש סעיפים נוספים, הרשות תיידע את  
 האנשים , ואין צורך להחליט על זה , זה או זה או זה.  

 כל אזרח ותיק יצטרך להגיע הנה להגשת כל המסמכים. המשמעות ש זאב שחורי 
 ניתן לבחור או תצהיר או רשות. אורית קורין 

 לגבי מבחן הכנסה אין לנו אפשרות לשנות החלטה  
האם אנחנו כמליאה לא יכולים להחליט איך אנחנו יכולים להקל על   שרון דיין 

 אזרחים ותיקים .   
 זה לבחירת התושב. אורית קורין 

 בנובמבר אנחנו שולחים לכל התושבים את הטופס להנחות.  מיכל כהן 
 מציעה לשלוח גם למנהלי קהילות. וחברי מליאה .  עידית אריאל 

 החלטה 
 2022הנחות לשנת ה צו  את  הוחלט לאשר

 

 : אליקים, עין העמק, מדרך עוז, יקנעםלישובים 2022לשנת  ייישובארנונה אישור צו  .5
 רמות מנשה ומדרך עוז.

 

 נדרש אישור המליאה.   -עדכון אוטומטי  -צו ארנונה לאליקים  מיכל  כהן 
 נדרש אישור מליאה-עדכון אוטומטי-צו ארנונה לעין העמק

 נדרש אישור מליאה-עדכון אוטומטי-עוזצו ארנונה  למדרך 
 נדרש אישור מליאה -עדכון אוטומטי-צו ארנונה לרמות מנשה

עדכון אוטומטי נדרש אישור מליאה. ביקנעם קיים צו  -צו ארנונה ליקנעם
 ארנונה שלא רק למגורים. 



 

 
 

עדיין מתמודד עם מתן  לאור הצו הגבוה של יקנעם והעובדה שהוועד  שוקי ליס 
במועצה  , מבקש שוב לציין כי שירותים ובעיקר עם שיקום תשתיות

  מתקשיםבהם צו הארנונה כרבע מצו הארנונה שמושבה, לבטח ישובים ה
בכך וקיומם כקהילה פעילה מאוים. זהו איום על הישובים ועל המועצה  

 . ועצה והמליאה למציאת מענה מובנה וקידומוהמ  תשמחייב התייחסו 
 ך היא אגודה קהילתית רהד אברהם אזולאי 

 
 החלטה 

 של אליקים, עין העמק מדרך עוז, רמות מנשה ויקנעם.  2022לשנת  הוחלט לאשר את צו הארנונה 
 
 

 של פמ"ת מבוא כרמל  2020 אישור דו"ח כספי לשנת  .6
 

 .של פמ"ת מבוא כרמל 2020מציגה את הדו"ח הכספי לשנת  מיכל כהן 
ההפרש בגין עלות מנהלת הפארק מועמסת על תב"ר  , ןהדירקטוריובהחלטת  

 הקמת הפארק שנמצא במועצה.
 כמה אנחנו מקבלים מהפארק ? מוטי ניסים

 ₪.  מיליון 1.2בתקציב  מיכל כהן 
  למרלוגמגרשים שהוגדרו רק למפעלים ולא   8כרגע כל המגרשים נמכרו, יש  איציק חולבסקי 

לכן שיווקם התעכב. הארנונה כרגע לא משקפת את נפח המפעלים הקיימים ,  
 כי רובם עדיין בערר. 

, ניהל את מרחב צפון של התאגדות  אפלבוייםנבחר מנכ"ל חדש, ליאור 
 הוא איש, ראוי ומקצועי.    התעשיינים

 בבקשה לא לשכוח את הבקשה של ועדת איכות הסביבה לנושא הנראות.  ל עידית אריא
ועדת איכות הסביבה ביקשה שהטמעת האזור במרחב הביוספרי תהיה   שוקי ליס 

   המשלב את מבוא כרמל בסביבתו במרחב הביוספריבאמצעות גינון 
 הפמ"ת .    לדירקטוריוןלפני שנתיים. נביא שוב  בדירקטוריוןהשצ"פ אושר  איציק חולבסקי 

 
 החלטה 

 של פמ"ת מבוא כרמל  2020הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 
 

 מועצה אזורית מגידו  2021לשנת   1אישור דו"ח רבעון  .7

 2021לשנת   1מציגה את דו"ח רבעון  מיכל כהן 
 ?  2020לשנת   4האם לא מציגים מול רבעון   עידית אריאל 

 שנה. לא, יש השוואה רק שנה מול  מיכל כהן 
 האם מרבית החייבים הם אזרחים או עסקים ?  עידית אריאל 

 מרביתם עסקים. מיכל כהן 
 החלטה 

 של מועצה אזורית מגידו  2021לשנת  1הוחלט לאשר את דו"ח רבעון 
 
 

 אישור התקשורת בפטור ממכרז למתן שירותי קייטרינג .8



 

 
 

 למועדוני קשישים.   קייטרינגפורסם מכרז למתן שירותי   אברהם אזולאי 
על ההצעה  הוגשה הצעה אחת. וועדת מכרזים בהחלטתה המליצה להכריז 

כזוכה בכפוף להשלמת מסמכים, אך המציע לא השלים את   היחידה
 המסמכים החסרים. 

  ח 22מבקשים אישור המליאה לנהל משא ומתן עם ספק אחר לפי סעיף 
 .  1958-יות( התשי"חלצו המועצות המקומיות )מועצות אזור   הלתוספת השניי

 האם יש ספק שיכול להגיש הצעה ?  שרון דיין 
 אנחנו נפנה לספקים וננהל משא ומתן.  אברהם

 
 החלטה 

למועצה ולגופי סמך לפי תקנה    קייטרינגהוחלט לאשר התקשרות בפטור ממכרז למתן שירותי 
 .  1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח  ה)ח( לתוספת השניי 22
 
 

 אישור נציגי ציבור בגופי הסמך של המועצה  .9
 העמותה העירונית לקידום הספורט באזור מגידו

 . 038234118ת.ז.   הדס וייס  כהונה לנציגת ציבור הארכת 
     0550100798ת.ז. ברוך שמיר  -נציג עובדים       סיום כהונת  

 .  034820027ת.ז שירלי וקנין  -נציגת עובדים                מינוי 
 עמותת אופק לתעסוקה מעברים בעמק 

   ז"ל  אריאלה גולדמןנציגת ציבור סיום כהונת  
    37485356ת.ז   עינת כץ שרונינציגת ציבור   מינוי 

 
 שונות .10

פועלים מול השרים בנושאים שקשורים למועצה,  אנחנו   -נושאים אסטרטגים איציק חולבסקי 
הנושא נמצא להחלטת משרד    - בנושא מאבק השטחים מול יקנעם עלית

. אני פועל מול כל  הפנים , אנחנו מתנגדים נחרצות להעברת השטחים
 הגורמים הרלוונטיים. 

אני אופטימי, משרד התחבורה קיבל את עמדתנו בנושא   66בנושא כביש  
כל האופציות  שהעלנו יבחנו ונכנסו לבדיקה הכלכלית.  הבדיקה הכלכלית, 

ועל    66בנוסף לפני שבוע נפגשתי עם שרת התחבורה, דיברתי איתה על  כביש 
 נושא שדה התעופה.  

, בכדי להראות לו את  66הבוקר נפגשנו ברוך ואני עם סמנכ"ל המשרד בכביש  
בהמשך   הדברים, הדגשנו את בקשתנו לכביש אופניים לאורכו ואת הצורך
 השדרוג עד מחסום סאלם בגלל ההתרחבות של קיבוץ גבעת עוז.   

 שיהיה בעזרת השם שיעבוד.  עידית אריאל 
יש בעיה של קישוריות לתחבורה ציבורית, אופניים והולכי רגל, חשוב   זאב שחורי 

 להקפיד על זה בתכנון הכבישים .
 מבקשת לחשוב על שביל אופניים גם לגלעד.   שרי שרון 
הצגת בקשה של ועדת איכות הסביבה , החוק מאפשר לכל מועצה לתת   שוקי ליס 

תמיכות למוסדות שנותנים שירותים לתושבים, היום נותנים תמיכות  
לכדורגל ומרכזי יום לקשיש, בכדי להרחיב את התמיכות מבקשים להגדיר  

במאבקי איכות הסביבה , תמיכה במאבקים  תבחינים גם בנושאים שתומכים 
ציבוריים לאיכות הסביבה. המאבק הציבורי הוא מכפיל כוח , לכן חשובה לנו  

,  מציג   2022התמיכה במאבק הציבורי. הבקשה היא שזה יהיה החל משנת 
 את התבחינים המומלצים. 



 

 
 

 ועדת תמיכות צריכה לאשר את התבחינים.  עו"ד נחליאלי 
 ועדת תמיכות מעבירה את ההמלצות למליאה.  מיכל כהן 
 המליאה תאשר עקרונית את ההגשה לתבחינים. שמבקש  שוקי ליס 
 מה ההבדל בין מה שאישרנו עד היום למאבקים, למה שאתם מבקשים ?  שרי שרון 
תקציב המאבקים שאישרה המליאה בעבר הינו תקציב למימון מאבק   שוקי ליס 

הקצות תקציבים לפעילות עמותות  המועצה. וכאן מבוקשת אפשרות ל
 ציבוריות שפעולתם משלימה ותומכת במאבקי המועצה. 

 רק ועדת תמיכות רשאית לדון בזה.   עו"ד נחליאלי 
יש עמותה של תושבים מכל אזור עמק יזרעאל שמתנהלת במקביל לרשויות ,   איציק חולבסקי 

ם לא נוכל  הם רוצים שהמועצה תיתן גם לעמותה כזו . אם לא נאשר את זה ג
 לדון על זה אם לא נעשה את התבחין לא נוכל לדון תקציבית.  

 ברגע שאישרת תבחין חדש חלוקת התמיכות שהמועצה נותנת היום משתנה.   מיכל כהן 
 אם מוסיפים תבחין צריך לתקצב אותו.  

 אתה מבקש לקדם את זה?     -לשוקי ליס  שי צור 
כי מקורותיה של העמותה מצומצמים ואנחנו מחפשים דרכים להרחיב את   שוקי ליס 

 דרכי פעולת העמותה.  
ועדת איכות הסביבה מבקשת להרחיב את היריעה ולבחון שינויים בהתאם   עידית אריאל 

וצריך לתת את   ,לצרכים המשתנים ויהיו לנו יותר מעגלים בראיה מרחבית
 מה שנדרש לאישור המליאה 

 ם למליאה יש שיקול דעת לא לאשר המלצת ועדת תמיכות הא שרון דיין 
 כן אברהם אזולאי 

המליאה תצטרך לאשר את התבחינים , תבחינים שאושרו נדרש לתת להם   מיכל כהן 
 . תמיכה 

 מה היתרון בלהכניס את זה דרך ועדת תמיכות .  שרון דיין 
 האפשרות להגיש תמיכה גם בעמותות אזרחיות.    שוקי ליס 

 הבקשה תוגש לוועדת תמיכות 
 
 
 

                                                                                             

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  

 


