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 אושר. 14/20פרוטוקול מליאה 

 
 

  שבו מופיע נושא התכנית 13/20מבקשת להתייחס לפרוטוקול  עידית אריאל 
הכוללנית. מבקשת להביא לאישור המליאה. אם אין אישור שלנו זה  

 לא יכול לעבור הלאה. 
זה נושא שנסגר כבר מזמן. המליאה לא אמורה לאשר תכנית כוללנית,   איציק חולבסקי 

היא נדונה באינספור פורומים. התכנית הוצגה לידיעת המליאה, לא  
לא לוועדה  לאישורה, וממשיכה הלאה לוועדה של מחוז צפון, 

יוצגו שם, כשיעלה    –מקומית. נקודות שלא מקובלות על מי מאיתנו 
 לדיון בוועדה.  

היוזמה לכתיבת תכנית זו אינה של המועצה אלא של מינהל התכנון.   ברוך שמיר 
למליאה כמחווה של רצון טוב. זה   המינהל ביקש להציג את התכנית

 יובא לדיון במועד שהועדה תחליט, תוכלי להשמיע שם נקודות לדיון.  
 



 

 
 

 אישור תב"רים  .2
 אברהם אזולאי מציג עפ"י מצגת

 החלטה 
 הוחלט לאשר את התב"רים.

 

 2020לשנת   3אישור דו"ח רבעון  .3
 

 מסבירה עפ"י מצגת  אורנית גרנאי 
 טוטאלי, או פער שלילי של תכנון מול ביצוע ?הגירעון הוא  נטע שפירא 

פער בין הכנסות   –חודשים  3הוא מצטבר של  ₪  989,000גירעון של   איציק חולבסקי 
 להוצאות. 

 משייכים את הגירעון למשבר הקורונה ?  עידית אריאל 
קורונה בהחלט יש השפעה על הגירעון. בגלל שיפוי המדינה  משבר הל איציק חולבסקי 

. עסק  ₪  700,000 -סכום של קרוב ל ה הגביה בירד  ,לארנונה עסקים
הגבייה    –לא היה שיפוי בעבורו. בנוסף  2019ששטחו גדל במהלך  

הקורונה. נוספו לכך פיצולי  משבר מהתושבים נמוכה משמעותית בזמן 
 הסעות, עוזרי הוראה ועוד.  

ות המשרד בתמיכה בנו  ולכן השתתפ 7 סוציואקונומיבדירוג  המועצה   אברהם אזולאי 
 קטנה, אנו מאוד נפגעים מזה. 

 בהצגת הדברים כך התמונה אינה שלמה. כמה הכנסות יש עדיין לקבל?  נטע שפירא 
ייבדק עם מיכל. בכל מקרה, מקווה שנסיים את השנה בגירעון של פחות   איציק חולבסקי 

 ממיליון ₪.  
 המועצה יודעת "לסחוב" גירעון כזה ?  נטע שפירא 

אתייחס לכך בסוף הישיבה. בגדול נצטרך לקצץ בהכל. המגיפה הכלכלית   איציק חולבסקי 
, אפילו אם יהיו חיסונים. משפיע על המועצה  2021תמשיך גם בשנת  

נצרך להציג   7 סוציואקונומיתקשה לגבות ארנונה כמו בכל שנה, בדירוג נ
 מצ'ינג גבוה מאוד לכספים שניתנים ע"י הממשלה. 

  
 החלטה 

 2020לשנת    3הוחלט פה אחד לאשר את דו"ח רבעון 
 

, הזורע, גלעד, רמת השופט, גבעת עוז, יקנעם, מגידו –אישור תקציבי וועדים מקומיים  .4
 משמר העמק 

 
: גלעד, רמת השופט, גבעת עוז,  מציג את תקציבי הוועדים המקומיים אברהם אזולאי 

 עפ"י מצגת  2021יקנעם, מגידו לשנת  
 ישובים שלא כותבים את שם הישוב, צריך שיגישו מסודר.  ישנם עידית אריאל 

 קיבלנו את הערתך ורשמנו את שמות הישובים כל מסמך.  אברהם אזולאי 
ייצר בעיות לכולם? גם לישובים? בקשות הוועדים לא  מ הקורונה משבר  עידית אריאל 

 גוררות בעיות בגלל השנה המיוחדת הזו? 
כל ישוב מקיים דיון פנימי אצלו. אנחנו עוברים על זה, יודעים מהן   איציק חולבסקי 

 יכולות הישובים ומזהים אם יש משהו לא סביר.  
 בישוב ואין כל בעיה.  דוועבאותי הזמינו לישיבת תקציב   אורית קורין 



 

 
 

 
 החלטה 

, הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים גלעד, רמת השופט, גבעת עוז, יקנעם, מגידו
   2021לשנת הזורע, משמר העמק

 של המועצה וגופי הסמך בכל הבנקים אישור צפייה בחשבונות הבנק באינטרנט לעסקים  .5
באינטרנט לעסקים של המועצה וגופי הסמך בכל  הוחלט לאשר לר"מ צפייה בחשבונות הבנק 

 הבנקים : 
 028515534אורנית גרנאי ת.ז. 
 017283110הילה גילילוב ת.ז.  

 

 מפעל הפיס במוניצפל בנקפרויקטים מותתי חשבונות  חשבון אבאישור פתיחת וניהול  .6
 

 אנו נדרשים לפתוח חשבון לקבלת כספים ממפעל הפיס.  אברהם אזולאי 
 

 החלטה 
 מפעל הפיס במוניצפל בנק.לפרויקטים מותתי חשבונות  חשבון אבהוחלט לאשר פתיחת  

 
 

 בקשת יקנעם מושבה לשינוי גבולות עם יקנעם עילית  .7
 

מבקשת בקשות מינוריות והגיוניות. הבקשות הועברו    יקנעם המושבה איציק חולבסקי 
בעבר למשרד הפנים ונדרשנו לחדשן. אחרי אישור מליאה יעברו לפגישת  

 ולבסוף לשר הפנים.  לוועדה הגיאוגרפיתמהנדסי שתי הרשויות, משם 
אנו פועלים בהתאם לנוהל חוזר מנכ"ל חדש. אחד מהתנאים להגשת   ברוך שמיר 

 מליאה. מסביר עפ"י מפה במצגת. בקשה כזו הוא אישור 
 הזה דווקא ?   בטיימינגמדוע זה חשוב לנו  שרון דיין 

מול   השטחיםהגשנו את הבקשה בעיכוב כי עסקנו במאבק העיקרי של   איציק חולבסקי 
זה תמיד נדחה כי   ם. עדיין למושבה זה מאוד חשוב, לטענתיקנעם עלית

תמיד יש מאבק גדול יותר. לבקשת יקנעם מושבה אנו מחדשים את  
 התהליך.

 זה לא יפגע במאבק העיקרי ? שרון דיין 
למשרד הפנים יעברו חודשיים, משם   שנגיעאין קשר בין השניים. עד  איציק חולבסקי 

 לוועדה עוד חצי שנה. 
 אז למה בעבר חשבתם שלא כדאי ?  שרון דיין 

צריך לקדם  -לא חשבנו כך, זה התפספס בטעות. נציגי המושבה צודקים ציק חולבסקי אי
 את הנושא.

מנות? לפצל את   2-זה מתישהו עלול להתחבר. האם ניתן להגיש ב עידית אריאל 
 ההגשה? 

הפרוצדורה מורכבת וזה לא מסכן כלום. הועדה תקבל החלטה על   איציק חולבסקי 
תתייחס לשטחים קטנים. במקרה הטוב היא  שטחים גדולים לפני שבכלל  

 תדון בעוד שנה. ההחלטות הן של שר הפנים בסופו של דבר.
 

 החלטה 
 בקשת יקנעם מושבה לשינוי גבולות עם יקנעם עילית הוחלט פה אחד לאשר את 

 

 דוח תיקון ליקויי ביקורת  .8



 

 
 

 
 מסביר עפ"י מצגת  שלמה בוזי 

 מדוע לא מצליחים להקים צוות צח"י באליקים ומדרך עוז ? שוקי ליס 
מאחר ואף אחד מהישובים הנ"ל לא מתנדב. אנו לא מרפים וממשיכים   אברהם אזולאי 

 לנסות 
 יש פנייה לתושבים בנושא ?  שוקי ליס 

 כיצד ניתן להמשיך בתהליך. חשיבהכן, נקיים עם הוועדים  אברהם אזולאי 
בעלי תפקידים מהמועצה יתפקדו כצח"י בישובים אלה,  אם יהיה צורך  שלמה בוזי 

 עד שיתגבש צוות מקרב תושבי הישובים. 
מודה לשלמה בוזי על ההתגייסות לנושא מוכנות לחירום, על העזרה   אברהם אזולאי 

לאליאב ולכל מנהלי המכלולים. לקחנו על עצמנו לתקן את הליקויים, לא  
 להתעלם מהם.  

שלמה תורם לתחום זה תרומה משמעותית כל השנים. אני מעריך אותו   איציק חולבסקי 
על כך ומודה לו מאוד. כמו כן מודה לאברהם על ההתגייסות לתיקון  

 הליקויים.  
האם מתבצע מעקב בקרב הישובים והאגודה החקלאית שיתקנו את   שוקי ליס 

 הליקויים שבאחריותם? 
בנושא. אנו כמועצה לא יכולים לחייב  גייסנו את איציק שפרן לעזור לנו  שלמה בוזי 

בעלי משקים לבצע מוכנות לחירום במשק שלהם. אנחנו חוזרים  
ומסבירים שבמצב חירום המועצה לא תוכל לעזור להם ושכדאי להם  

 להתכונן. 
 

 דו"ח שנתי של הוועדה לאיכות הסביבה .9
 

 מגישה דו"ח סיכום שנה של הוועדה לאיכות הסביבה )מצ"ב( עידית אריאל 
מודה לעידית על הסקירה המקיפה. חלק מהנושאים שעלו כבר  נמצאים   איציק חולבסקי 

על סדר יומנו, לא נוכל לפתוח דיון על הנושאים האחרים כרגע. חשוב  
לנושאים   בחודשים הקרובים  שהוועדה עובדת. נייחד ישיבת מליאה 

 נבחרים אותם הועדה תבחר להעלות, לדון ולקדם.   
פינוי פסולת מוצקה אף הוא גורם לגירעון גדול, בנוסף לסיבות שהוזכרו  

הבאנו הצעה להעביר את פינוי הפסולת לישובים, לצד    2020לעיל. לקראת 
אנו עושים זאת. תיקנו   2021לא קרה. השנה, בתקציב    –מתאים  תקצוב

, הגר  מהיום בעקבות בקשת כמה ישובים. החל ובהתקצאת מפתח  
ראובני תחל בפגישות עם נציגי הישובים כדי לקדם את הנושא ולהעבירו  

באופן מסודר לכל ישוב וישוב. נבנה תקציב מותאם כך שזה לא אמור  
 משמעותי על הישובים.  להוות עול תקציבי

אולי לתת להם דחיפה   במידה ויש ישובים שיש בהם הזנחה לאורך זמן, עידית אריאל 
 בנושא, לעזור להם.

אנו עוזרים לכל ישוב לבנות את ה"חליפה" המותאמת לו. זה לא יהיה   הגר ראובני 
 יהיה באחריות הישובים.  2021בשלבים. החל מינואר  

 

                                                                                             



 

 
 

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  


