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 2/21, 1/21, 18/20אישור פרוטוקול מליאה  .1
 

 מציין כי ההערות של עידית הוטמעו בפרוטוקולים שפורסמו.  אברהם אזולאי 
יש שני מטות של רשויות ושל תושבים, מגידו היא חלק    שדה התעופהלגבי  איציק חולבסקי 

ממטה הרשויות, אנחנו מתנהלים בהתאם לתוכנית העבודה של מטה  
 הרשויות.  

 שלי לגבי התכנית הכוללנית.  לשאילתהלא התייחסתם   עידית אריאל 
מליאת המועצה היא לא גורם מאשר של תכנית כוללנית, נעשו שיתופים   איציק חולבסקי 

ישובים ושיתוף ציבור כולל מספר פעמים, יש לנו אינטרס לקדם את  ברמת ה
 .אינה גוף תכנוני לכן היא לא גורם מאשר   המועצההתכנית, מליאת 

שלי היא מה המטרה של תכנית כוללנית ומדוע מפורסם המלצה   השאילתה  עידית אריאל 
כאשר אין המלצה , התכנית מקבעת את הישובים ולא מאפשרת להם  

 " שלא נשמע. sayיש לחברי מליאה "  להתפתח 
מיליון ₪   4-נבחרו כמועצות לתכניות פיילוט, ערך המתנה כ ומרחביםמגידו   איציק חולבסקי 

ועל כל התקדמות דיווחנו , יש    כל הגורמים המקצועיים הובילו את התכנית
פה החלטות שכפופות לכללים ארציים, התכנית מאפשרת לנו קיצורי דרך ,  

כניות במחוזית נאשר מעתה )לאחר אישור הכוללנית(  ובמקום לאשר ת 
נו ומבחינת הישובים זה רק שיפור התנאים. זה לא  יועדה מרחבית. מבחנת ב

 מקבע ולא פוגע במועצה רק משפר. 



 

 
 

אנחנו מציגים אותה במחוזית , בכל בקשה הגיונית של    5/4/2021ביום  איציק חולבסקי 
שאישור   אליקיםיע מול הועדה. יש ישובים כמו יהישובים אנחנו נתמוך ונס

התכנית הוא המפתח לצמיחת הישוב ולכן יש חשיבות גדולה לא לעכב בכדי  
נציגי הישובים  , לא מושלמת. מצוינתלאפשר לישובים התפתחות. התכנית 

 מברכים על התכנית.  
 אני שמעתי דברים אחרים , מזמינה את כולם לקרוא את התכנית. עידית אריאל 

 החלטה 
 .   2/21, 1/21, 18/20פרוטוקול מליאה  הוחלט לאשר את  

 
 אישור תב"רים  .2

 
 :  עפ"י המצ"ב  מציגה את התברים לאישור  מיכל כהן 

שדרוג המערך הדיגיטלי של המועצה , אושר לפני שנתיים  וחצי     •
 ₪.    75,000מאצינג   

 השלמת שיפוץ מועדון רמת השופט   •

 . איחוד תב"רים יקנעם מושבה לתב"ר אחד •
 

 האם יקנעם  מושבה גובים היטלי סלילה?  זאב שחורי 
 המועצה .כן , על בקשות חדשות גובים. הם הצטרפו לחוק העזר של  מיכל כהן 

 האם לכל ישוב יש תב"רים פתוחים ?  עידית אריאל 
האם בישובים שיש אגודה קהילתית וחקלאית ההיטל עובר לשני   שרון דיין 

 הגורמים?
 זו החלטה של כל ישוב  מיכל כהן 

פרויקט כמו ההרחבה של עין העמק, מי מנהל את הכספים? האם יש   מוטי ניסים
 "ר? צל את התבנחשיבה מקצועית איך ל 

סדרי עדיפויות. )צוות פיתוח:   ן את יש לנו צוות שמלווה את הדברים ובוח אברהם אזולאי 
גם את הכללים וגם   לוועד מיכל, אברהם, אורית, ברוך( הצוות מציג 

 בוחנים יחד מה נכון לקדם ואיך.  
 החלטה 

 הוחלט לאשר את התב"רים
 
 

 2021לשנת  אישור תקציב ועד מקומי מדרך עוז .3
 . 2021 הוחלט לאשר את תקציב ועד מדרך עוז לשנת

 
 2019מפורט לשנת ודו"ח דו"ח כספי  פרוטוקול ועדת ביקורת  אישור .4

 
ועדת ביקורת התכנסה לדיון על הדו"ח. הדו"ח נעשה ע"י מבקר מטעם   מיכל כהן 

 משרד הפנים.
 החלטה 

 . 2019הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי המפורט לשנת 
 
 

  



 

 
 

 
 אושר פרוטוקול ועדת תמיכות .5

 
 : בקשות  2הוגשו   אברהם אזולאי 

 גיל אור  .  לעמותת 1
 .  לעמותת הפועל רמות מנשה 2

 מבקשת להבין כיצד ניתן להגיש בקשה לתמיכה  עידית אריאל 
 מסבירה את נוהל הגשת בקשה לתמיכה.  מיכל כהן 

 החלטה 
 הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות 

 
 2020לשנת  4דו"ח רבעון סיכום  .6

 
 מציגה את הדו"ח  מיכל כהן 

 . 2019לשנת  2020מבקש הבהרות על הפער בין החייבים בשנת  נטע שפירא 
 הפער ברובו בגין חיוב  ארנונה מט"ש מבוא עירון.  מיכל כהן 

 האם הגביה תהיה לתקציב המועצה ?  נטע שפירא 
 המועצה. אם נוכל נעדכן את תקציב  מיכל כהן 

זה יהיה הישג  ₪ מיליון   4משלים את מיכל, זה החזר לא וודאי, אם נקבל  איציק חולבסקי 
משמעותי, אנחנו לקחנו בחשבון שאם נצליח נשלים מיליון לתקציב  

תקציב לתוכנית הפיתוח,    עדכוןהמועצה, בכל מקרה יש לנו גם דיון על 
 הלוואי ונוכל להשתמש גם להקטנת הגרעון.  

רשות יציבה אנחנו עומדים בזה גם בגירעונות וגם בעומס  ליש הגדרות  ן מיכל כה 
 מילוות.  

 אני לא מכיר את הסיטואציה שלא שילמו לנו על המט"ש שי צור 
 כל נושא המט"שים לא היה תחת הגביה עד היום.   מיכל כהן 

העבירו  מי שנתן את ההיתר בניה זה יזרעאלים, לא יכול להיות שהם לא  שלמה בוזי 
לנו את המידע, פיקוח הבניה היה אמור להיות מתואם עם פיקוח  

 הארנונה. 
 הם לא תחת יזרעאלים הם תחת ועדה אחרת.   אברהם אזולאי 

 תבדקו מול יזרעאלים כי יש גם אולם חתונות שנבנה.   זאב שחורי 
 החלטה 

 2020לשנת  4הוחלט לאשר את סיכום דו"ח רבעון 
 
 

 ביקורת בישוביםאישור חברי ועדת  .7
 

  הביקורת, להלן רשימת חברי ועדות  לאחר פניות שלנו לישובים והסברים אברהם אזולאי 
 בישובים. 

אנחנו עושים מהלך מול כל הישובים להמיר את כל חברי ועדות הביקורת   שלמה בוזי 
ומתוכננת הכשרה לכל חברי ועדות הביקורת, כחלק   לוועדשלח האגודות  

מזה  אנחנו מקווים שתהיה לנו תפוקה של דוחות ביקורת, במקביל אני  
 עושה ביקורת על מספר ישובים. 



 

 
 

 החלטה 
 כמפורט : הוחלט לאשר את חברי ועדת ביקורת 

 חברי ועדת ביקורת קיבוץ דליה 
 . יו"ר, רפי סופר, רביב ינוקא ורחל שביט-חיים נגל

 חברי ועדת ביקורת קיבוץ הזורע:
 דגנית אבנס, חנן ארז, יהונתן הונקר, תומר גרוס, דנה שחף חזן וסלעית בר שלום 

 
 דו"ח שנתי ממונה תלונות הציבור .8

 סה"כ אין כמעט תלונות , והתלונות הקיימות מאוד מינוריות.   שלמה בוזי 
תלונות הציבור היא כאשר תושב פונה למנהל מחלקה ואינו מקבל את  

 תשובת מנהל המחלקה. 
 מה שמופיע בדו"ח היא לאחר תשובת המחלקות. שלמה בוזי 

 לגבי מערכת המענה הטלפוני בארנונה.    הייתההערה שחזרה הרבה 
בעיה עם המערכת החדשה שהוכנסה , נראה שהדבר טופל לכן יש   הייתה

 פחות פניות. 
זה מעבר למענה למשלמים, אין תגובה ממחלקת גביה. לא במיילים ולא   גילה רון 

 .  סיסטמתיבטלפון. זה 
הוצאת שומה,    מבקשת לקבל תלונות כאלה אלי, היה לנו פיק בעקבות מיכל כהן 

 בתקופות כאלה יש יותר טלפונים ולכן תשובות יותר איטיות. 
 תושבת טוענת שלא קיבלה תלונה.  גילה רון 

 מיכל ואברהם קידמו טיפול במערכת הטלפונים שהוכנסה, בעיה טכנית  שלמה בוזי 
 בימנו אנו שירותיות היא הדבר הכי חשוב.  עידית אריאל 

יש תלונות בשוטף שלא מגיעות לממונה תלונות הציבור, ומטופלות באופן   אברהם אזולאי 
שוטף ומיידי, לכן זו פניה ולא תלונה, בד"כ הטיפול ע"י המנהלים, לגבי  
מחלקת גביה אנחנו לוקחים לתשומת ליבנו, מיכל ואני עוסקים בזה כל  

 הזמן ומקווים בקרוב לפתור את זה.  
עלו השנה. באופן כללי חוץ מנושא הארנונה לא  מציג נושאים נוספים ש שלמה בוזי 

 הייתה מחלקה שהיו כלפיה תלונות של אי טיפול, או חוסר יחס לתושב.  
 נראה שאנשים לומדים להשתמש בכלי של פניות הציבור.  עידית אריאל 

 אנחנו בשלטון דו רובדי ולכן הרבה מהפניות נעצרות בישוב. שלמה בוזי 
ת ביקורת צריך לדון על הגדרת התפקיד של ממונה תלונות  חושבת שבוועד עידית אריאל 

 הציבור.  
 

 שונות .9
 איציק חולבסקי דיווח על כמה נושאים אסטרטגיים 

 ועדת גבולות
 מחכים למינוי שר פנים חדש. כרגע עד הבחירות לא יחתמו על כלום. 

 שדה תעופה ברמת דוד
עד ממשלה חדשה לא תהיה הכרעה,   כאןהחלטה של שר הבטחון וראש הממשלה , לכן גם 

ממשיכים במאבק   מטה המאבק של ארבעת ראשי הרשויות נפגש עם בכירים במנהל התכנון,
 נחוש ומתואם לסכל החלטה על רמת דוד. 

                                                                                              

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  


