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 הודעה אישית של עידית אריאל  .1

פונה להנהלת המועצה בבקשה לכנס צוות  שיעסוק בנושאי אבלות,   עידית אריאל 
מבקשת לקבוע נוהל אבלות . הבקשה של עידית מוצגת למשתתפים.  

מותאמת בנושא זה. בדגש על מתן שירות  חשוב לה שתהיה מדיניות 
לתושב. מציינת שמחלקת הרווחה עושה עבודה נפלאה וכולם פועלים  

 למען המשפחות אבל נדרש נוהל למתן כל המענים. 
 

חושבת שיש מחלקת רווחה שעושה עבודה מצוינת, רוצה להניח שיש   שרון דיין 
נוהל גם אם הוא תורה שבעל פה, באירועים שאני ראיתי התפקוד היה  

כל כך טוב שאין ספק שזו עבודה בהתאם לנוהל. מנהלת מחלקת רווחה  
מוכשרת לנושא והיא עושה את זה בתפקוד מקצועי עם כל הצוות בדרך  

 והל. שברור שהיא בהתאם לנ
 

ברמה האישית הספד הוא לא מהותי, אבלות זה משהו הרבה יותר רחב,   מוטי ניסים
צריך לדבר על כל השבעה, לוגיסטית, תמיכה במשפחה וגם בישוב , זה  

הייתי מצפה שיעשה ע"י הרשות כולל בניית אוהל וכד' בעיני זה מה  
 שחשוב.  

 
 דברו ותראו מה עושים. הדגש בבקשה שלי , תפתחו את הנושא ות עידית אריאל 

 



 

 
 

שרון: בגלל השלטון הדו רובדי, הקשר המתואם בין הישוב למועצה   שרון דיין 
בעיני הוא התשובה הנכונה, אם יש ישובים שמתקשים ברמה היישובית  

המועצה יכולה לתת יד במה שנדרש, לישובים כאלה אפשר לבחון מה  
 נדרש. 

 
 שמתנדבים בתחום זה. חשוב לחזק אנשים  מוטי ניסים

 
יש ישובים שזה רלוונטי להם ויש ישובים שזה לא רלוונטי להם , אז   שי צור 

 אולי אפשר לעשות נוהל ולתת לכל ישוב לבחור מה מתרים.
 

המועצה תציג מה היא עושה בנושאי אבלות, ואת הנוהל הקיים.    -סיכום איציק חולבסקי 
רך. הספדים צריך להיות  במסמך תוצג גם התייחסות לסיוע במידת הצו

 דעתו של ראש המועצה ובתיאום עם המשפחה.   לשיקול 
 

אם יש אנשים שנותנים מעל ומעבר ותורמים בתחומים נוספים שווה   שרון דיין 
 לאתר אותם ולהוקיר אותם. 
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 אושר.  - 4/21פרוטוקול מליאה 

 
 המועצה יביישובאישור ועדת חברי ועדת ביקורת לוועדים המקומיים  .3

המועצה   יביישוב שלמה בוזי הציג את רשימת חברי ועדת ביקורת לוועדים המקומיים 
 כמפורט 

 

 מיכל לוי דנין  וועד מקומי אליקים 
 אורלי פורת 

 זכריה לוי 
 יו"ר -דוד טלמון ועד מקומי גבעת עוז 

 זיו טפלא 
 רוכמן דותן 

 ירדן ואן ספיר  ועד מקומי גלעד 
 טל יערן 

 יהודה כרום 
 יותר מוקד 

 חיים נגל  ועד מקומי דליה  
 רחל שביט 

 רביב ינוקא 
 רפי סופר 

  



 

 
 

 דגנית אבנס  ועד מקומי הזורע 
 חנן ארז 

 יהונתן הוקר 
 תומר גרוס 

 דנה שחף חסן 
 סלעית בר שלום 

 אלי שחף  ועד מקומי יקנעם מושבה 
 גיורא הרטוג 

 אלישע עמידן 
 דויד מוזס 

 שרון דיין  ועד מקומי מגידו 
 יריב ברנר 

 טרודי עטר 
 איציק אברהם  ועד מקומי מדרך עוז 

 חגי גרשוני 
 בן משה עמוס  ועד מקומי עין העמק 

 בן ששון עמי 
 מזרחי יריב 

 ארז יערה  ועד מקומי עין השופט 
 חנן בורק 

 רזניק מאיר 
 אבי גונן 

 מרים קליין  ועד מקומי רמת השופט 
 אביעד וילק 
 דוד רוזנטל 
 רינה תלמי 

 רועי כהן 
 זליג וינר  ועד מקומי רמות מנשה 

 דרור בן חור  
 אורי ענבי  
 

 אישור תב"רים  .4

 מציגה את רשימת התב"רים  מיכל כהן 
 

 העמק ? מה לגבי שביל אופניים בין המרובע לעין  מוטי ניסים
 

 מתחיל ביצוע בחודש יוני !  איציק חולבסקי 
 

 החלטה 
 הוחלט לאשר את התב"רים.

 
 
 
 
 



 

 
 

 אופק לתעסוקה מעברים בעמק-2020אישור דו"ח כספי לשנת  .5

 עפ"י מצגת  2020הציגה את הדו"ח הכספי לשנת  מיכל כהן 
המדינה יכולה לגייס אגרות חוב והלוואות. יש הבדל בין העמותות ,   י חולבסק איציק 

מעברים היא לא בשליטתנו, היא לא משפיעה ישירות על המועצה,  
לדאוג  ו פעילותאגודת הספורט כן משפיעה , יש שתי דרכים או לצמצם 

 לאיזון, או תקצוב דרך המועצה . 
 

 
 החלטה 
 של אופק לתעסוקה מעברים בעמק 2020את הדו"ח הכספי לשנת   פה אחד לאשרהוחלט 

 
  עמותה עירונית לקידום רווחת תושבי מגידו-2020אישור דו"ח כספי לשנת  .6

 

 2020הציגה את הדו"ח הכספי לשנת  מיכל כהן 
 

 החלטה 
של העמותה העירונית לקידום רווחת   2020את הדו"ח הכספי לשנת   פה אחד לאשרהוחלט 

 תושבי מגידו 
 
 

 עמותה עירונית לקידום הספורט באזור מגידו-2020אישור דו"ח כספי לשנת  .7
 

 2020הציגה את הדו"ח הכספי לשנת  מיכל כהן 
 אתם רואים שינוי ?  2021-, האם ב2020הדו"ח שמוצג עכשיו של לשנת  עידית אריאל 

 , ברבעון השני רואים שינוי. 2020הרבעון הראשון דומה לשנת   איציק חולבסקי 
.  ןבגירעו, מניח שהרבה מועצות נמצאות ןבגירעובשורה התחתונה אנחנו  שי צור 

 האם אפשר לדרוש מהממשלה פיצוי על הקורונה ? 
 כל עוד אין תקציב מדינה אין אפשרות לדרוש החזרים.  מיכל כהן 

  
 החלטה 
של העמותה העירונית לקידום הספורט   2020לאשר את הדו"ח הכספי לשנת  פה אחד הוחלט 

 באזור מגידו. 
 
 

  חברת מי מגידו -2020אישור דו"ח כספי לשנת  .8
 

 עפ"י מצגת  2020הציגה את הדו"ח הכספי לשנת  מיכל כהן 
 ?  2020לשנת  2019ממה נובע הגידול בהוצאות בין שנת  עידית אריאל 

 מה לגבי החיבור עם מעיינות העמקים ?  ניסיםמוטי  
הגידול נובע מטיפול בביוב שהוא גרעוני. ההפסד צומצם בחצי, כי   מיכל כהן 

 השירותים נקנים בשנה זו במחצית העלויות. 



 

 
 

אנחנו מחברים עוד ישובים וגם את המפעלים במבוא כרמל, מה שעשוי   איציק חולבסקי 
לסייע בהעלאת ההכנסות. כלומר כמות הצרכנים תגדל בשנתיים הקרובות  

 מה שמשפר את ההכנסה.  
 

 זה הפסד שנתי ?  שי צור 
 כן. מיכל כהן 

אנחנו במאבק מתמשך מול רשות המים לקבלת מענק שהובטח לנו מרשות   איציק חולבסקי 
 המים, שאנחנו לא מוותרים עליו.  

 
 העמק   יביישובמה קורה  שי צור 

 למערכת אזורית. עדיין הזורע ומשמר העמק לא מחוברים  איציק חולבסקי 
מגידו למט"ש הקיני, גבעת עוז למט"ש עירון , מדרך עוז למט"ש היוגב,  

 יקנעם מושבה למט"ש מעיינות העמקים . 
 

,  במאמץ להתקדםלגבי החיבור עם מעיינות העמקים אנחנו ממשיכים   איציק חולבסקי 
כרגע דרוש סיוע של רשות המים בכדי שהמהלך יהיה כדאי גם למעיינות  

העמקים ולא רק לנו , בנוסף ככל שנעביר להם יותר ישובים כולל מים ולא  
רק ביוב זה יותר רווחי למעיינות העמקים, אנחנו בכל מקרה עושים את  

 צים לקידום האיחוד. כל המאמ
 

 החלטה 
 של חברת מי מגידו  2020לאשר את הדו"ח הכספי לשנת  פה אחד הוחלט 

 
 

  2021לשנת  1ועדת השקעות רבעון  פרוטוקול .9

 מציגה את פרוטוקול ועדת השקעות  מיכל כהן 
 את הכותרת שיצוין בכותרת שמדובר על ועדת השקעות   ןלתקמבקשת  עידית אריאל 

 לגבי אי.בי.אי אנחנו בוחנים את המשך ההתקשרות איתם. איציק חולבסקי 
 מה מטרת הכסף ?  שי צור 

 כנגד כספים שמיועדים לפיתוח פארק מבוא כרמל.  איציק חולבסקי 
ההכנסות בין  במקביל מתנהל מהלך שלנו בוועדה הגיאוגרפית על חלוקת 

 הרשויות. 
 
 

 עדכונים של ראש המועצה  .10
 .אפלבוייםלפארק מבוא כרמל נבחר מנכ"ל חדש בשם ליאור  

אנו יוצאים למכרז לבחירת מנכ"ל לחברה הכלכלית לפיתוח מגידו וזאת בהמשך לבקשתו של  
 .אייל רום לסיים את תפקידו 

                                                                                             

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  

 


