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 9/20-ו 8/20אישור פרוטוקול מליאה  .1
 אושר.   - 9/20-ו 8/20פרוטוקול מליאה 

 
 אישור תב"רים  .2

 

 מסבירה עפ"י מצגת.  מיכל כהן 
ר  תחבורה לתכנון בלבד של  שביל אופניים אשהקיבלנו הרשאה ממשרד  ברוך שמיר 

  10וכפר יהושע. שביל באורך של  לתחנת הרכבת העמק ייישוב יחבר את  
 ק"מ )זו מגבלה של משרד התחבורה(  

 , מדוע לא ממשיך לגלעד? עלמרובנסלל שביל אופניים מקיבוץ דליה  שרי שרון 
שנים לסלילת שביל מרמות מנשה ואליקים. השביל   5הגשנו בקשה לפני   איציק חולבסקי 

מטר, אנחנו יכולים    600הוא הרחבה שלנו, רק   של קיבוץ דליה למרובע
לספוג את העלות של זה. סלילת שביל מגלעד זה סיפור של כמה ק"מ ועד  

 כה לא הגשנו. אם גלעד יבקשו נגיש. 
ק יזרעאל במועצה, מציע לפנות אליהם  לטובתנו יש ישוב של מ.א. עמ זאב שחורי 

  .ולראות איך משלבים ידיים לטובת הפרויקט
אש"ח לשביל, זה נראה לי הרבה   160אש"ח לכיתה לבין  30יש הבדל בין   עידית אריאל 

 .ק"מ. מבקשת לשים בצד את התב"ר הזה, לחשוב עליו 10בשביל תכנון  
העמק יש לאחד. לבחון מה   ייישוב הפרויקט שדיברנו עליו לחבר בין   שוקי ליס 

  .העלות הנוספת ולמצוא מקור מימון



 

 
 

מחזק את שוקי. לפני שנתיים היה מקרה טרגי של רוכב אופניים, ביקשנו   יואל מחפוד 
 .את השביל כדי שתאונות כאלה לא יישנו

. בקטע הקיים שלא ישתמשו  66בתכנית יש כוונה לשנות את תוואי כביש  זאב שחורי 
  .יהיה ניתן להשתמשבו בעתיד 

  .לתכנן עכשיו, לא בעתיד  חייבים תקציבכדי לתכנן ולקבל  ברוך שמיר 
 הכוונה לדרך אספלט ?  שי צור 

 כן אספלט.  ברוך שמיר 
אין הגיון לא לאשר תב"ר, גם אם לא מוציאים בו שקל. אם נותנים לנו   איציק חולבסקי 

,  66כביש  לתכנון.כסף כדאי לאשר. לא נוציא כסף ללא אישור המליאה 
יש בקרוב פגישה עם משרד התחבורה כדי להכניסו לתכנית החומש  

תכנית  של משרד התחבורה אמורה להיות  . בחומש 2022שמתחילה ב 
  10העמק. התב"ר הנוכחי מיועד לתכנון  ייישובכל  אופניים לאורך שביל 

 אש"ח למטרה הזו. זה תנאי  640ק"מ מהרכבת, משרד התחבורה נותן  
 ?אם מאשרים תב"ר היום אז למה דיון נוסף שרון דיין 

 את התב"ר לא את התכנון עצמו  מאשריםהיום  איציק חולבסקי 
אש"ח. האם על זה המועצה רוצה   160עדיין המועצה צריכה להוסיף  שרון דיין 

 ?לשים את הכסף
 .הכיוון שצריך להיות הוא לחבר את שני הפרויקטים יחד שוקי ליס 

הגשנו את זה פעם בעדיפות נמוכה. למרות זאת משרד התחבורה אישר.   איציק חולבסקי 
את השביל בפועל נקבל כסף   נתכנןניתן לאשר את התב"ר, רק אם 

לים את החלק שלנו )מצ'ינג(. מציע לעשות  מהמשרד ואז גם נצטרך להש
חשיבה נוספת, נביא הצעה משולבת. מציע: לא יצא בתב"ר כסף לפני דיון  

  .נוסף במליאה שקושר את שתי התכניות
 החלטה 

 הוחלט לאשר את התב"רים
 

 אישור דוחות אופק לתעסוקה .3
 

 מסביר עפ"י מצגת  אברהם אזולאי 
 מחלקים אותם ? יש הכנסות ? עפ"י מה  זאב שחורי 

המועצה מתקצבת את העמותה. אם יש הכנסות אז מקטינים השתתפות.   מיכל כהן 
אש"ח תמיכה. ההשתתפות היא יחסית   100במהלך כל השנים אנו נותנים 

 ההכנסות הן בעיקר מסדנאות ומהשתתפות עצמית.   עפ"י גודל המועצה.
 החלטה 

 הוחלט לאשר את דוחות אופק לתעסוקה 
 
 

    2020לשנת    2אישור דו"ח רבעוני  .4
 

 מסבירה עפ"י מצגת  מיכל כהן 
 ת ארנונה היא רק מתושבים ? ובהכנס הירידה זאב שחורי 

 לא, גם מעסקים. קיבלנו שיפוי אך לא מלא.  מיכל כהן 
 מה ההשפעה של משבר הקורונה ?  שי צור 



 

 
 

שצמצמנו פעילויות  מסיימים רבעון שני בגירעון לא גדול יותר בזכות זה  מיכל כהן 
שהיו מתוכננות. לצד זה היו הוצאות שגדלו: פינוי אשפה והטמנה, אמצעי  

חיטוי למיניהם שצריך לרכוש. רוב הגירעון מקורו בתיכון מגידו, כספי  
  .מוחזקות לא ניתנו לנו. תשלומי הורים פחתו

 החלטה 
 2020לשנת  2הוחלט לאשר את דו"ח רבעון 

 
 
 

 הלימודים תשפ"אפתיחת שנת  .5
 

השנה נפתחה אחרי שעשינו תהליך על "איך לעשות את הדברים אחרת".   קרין שטרן 
הקורונה מאתגרת אך גם נותנת הזדמנויות: כיתות קטנות, למידה חוץ  

  .כיתתית. עשינו מתווה שמותאם למשרד ולמועצה

ישנה הערכות גדולה במיוחד של כל בתי הספר לכל המערך שבנינו. הרבה  
רגנות ולוגיסטיקה. מנסים למצוא דרכים ללמידה מרחוק שאינן  התא
  .זום

כל הכבוד. חשיבה מדהימה. זה מתווה מצוין וישים. ראו שיש הפקת   אורית קורין 
  .לקחים מהגל הראשון

משתלב בכל המערכת  החינוך הבלתי פורמלי האם נושא המוגנות בתחום   עידית אריאל 
יכולים לתת לילדים ולנוער כדי להתמודד עם  שאנו בונים? מה אנו 

  ?ההשפעות הרעות וכל מה שקורה סביבנו
לעשות   השרות הפסיכולוגי החינוכייש בהחלט. משרד החינוך הטיל על  קרין שטרן 

תכנית למסגרות. במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות יש עשייה רבה  
כן, לא שאומרת  בתחום הזה. צריך לעשות פעילות שמחזקת ואומרת מה 

  .מה לא. להעניק להם חוסן, לא להלקות
 .מפעילים מערך הסעות בלתי מוגבל שיתמוך במתווה הזה  אברהם אזולאי 

תלמידי שכבות ה' + ו' לומדים בחווה בחלק מהזמן. מצריך הסעות.   קרין שטרן 
למידת ילדי הגנים בחווה לא אושרה ע"י משרד החינוך. החלטנו במועצה  
להביאם על חשבוננו. יש לזה עלויות כבדות, אך חשוב לנו לשמור על רצף  

  של שפה חינוכית שנוצרת בחווה.
 מה עם תכנית קרב ?  שרי שרון 

המועצה כל שנה מאשרת. השנה היא תהיה מצומצמת, על כרעיים. ברגע   קרין שטרן 
שמשהו יקרה יסגרו את התכנית. אנו מפעילים בזהירות, עם הרבה  

  .מקדימה חשיבה
מתרשם מקריאת הפרסומים שיש רמה ניהולית מאוד גבוהה של החינוך   שוקי ליס 

  .והלוגיסטיקה



 

 
 

המון תודה לקרין ומחלקת החינוך על הובלת המערכת בתקופה חסרת   איציק חולבסקי 
  1/9תקדים במורכבות שלה. כל הכבוד לכל בתי הספר ולצוותים. עברנו ב 

שנתן   לקיבוץ הזורע בכל בתי הספר, ראינו את ההתארגנות. כל הכבוד 
הימים,   5למידה לפלגים. הצלחתנו להביא את תלמידי ה' + ו' בכל   מרחבי

ימי   3 -גדול. בתיכון מגידו הצלחנו להביא את כל התלמידים ל  זה הישג
למידה בביה"ס, בפועל. זה הישג מצוין. רצינו יותר אך אין עודף משאבים.  

 !!!שימשיך ככה 

אש"ח בלבד זה הישג    575לגבי דו"ח רבעוני: בשנה כזו לסיים בגירעון של  
  בהנהגתה  ואת עובדות המחלקהכהן  גדול למועצה. חייב לשבח את מיכל 

 על כך שבכל תקופת הקורונה עשו עבודה מצוינת.  
שלא מגיעים   יא'-ו  יב'שאלה לקרין שטרן: האם אפשרי שבמקום   שרון דיין 

 ?לביה"ס, יביאו את תלמידי שכבת  ז' יותר
כל המורים מגיעים כל השבוע לכן המערכת שלהם מלאה. אנחנו   קרין שטרן 

הילדים וההורים. אם ימשיך ככה  מתנהלים מיום ליום, זה ישגע את 
  .נצטרך לעשות חשיבה בנושא 

 
 

 דיווח של ראש המועצה .6
 ראש המועצה הציג פרויקטים רבים שהסתיימו בתקופה האחרונה. 

ברוך שמיר ומחלקת הנדסה מובילים את כל הפרויקטים, כל הכבוד לברוך שמיר ולעובדי  
 המחלקה. 

 
 שונות .7

 

אני צועדת כל יום במרובע, נכנסות מכוניות וחונות ליד מצפה אוכברג.   אורית קורין 
מבקשת לסגור את השער שליד בי"ס עומרים. עכשיו כשיש חניה מרובה  

 בשטח ביה"ס ניתן לחנות שם ולעבור דרך השער.  
יש לחקלאים מפתח לשערים. הם פותחים אך לא סוגרים. נעביר להם את   הגר ראובני 

 המסר להקפיד על סגירת השערים.  
מתפתח מאבק על עמק השלום ברשתות החברתיות. במה דברים   שי צור 

 אמורים? 



 

 
 

חודשים את הצעת המועצה, בעקבות המאבק נגד סיפוח עין    3הצגנו לפני  איציק חולבסקי 
מושבה, עין העמק   -העמק ואליקים. ישבנו עם תושבים ועם ישובים 

היא אינה של המועצה אלא  ואליקים. ההצעה מעוררת תסיסה ובצדק. 
. המועצה, בתיאום עם התושבים, תבקש דחייה  של הועדה הגאוגרפית
נפעל. עמדתנו תהיה   -לאור המענה שנקבל  בתאריך ההתייחסות.  

  .שהמועצה מתנגדת לכל הרחבה מלבד מה שהיא עצמה הציעה
 

ידוע לי שדחיית ההצעה שכרגע על הפרק תחזיר אותנו להצעה הראשונית  
של משבצת עין העמק, אליקים ומבוא כרמל. עלינו לתמרן בחוכמה בנושא  

מטרת העל: שאלפסי  הזה. צריך לעודד את התושבים להילחם באלפסי. 
יוותר על דרישה לשטח כלשהו של המועצה.  הרבה מזה תלוי בלחץ  

  .שיופעל עליו

המועצה לא הציעה את עמק השלום אלא שטחים מצפון לעמק השלום  
  .שמתחברים לעיר הקיימת

 
דיון ציבורי: מחר יתקיים דיון ציבורי בזום בנושא הקמינים. נשמע את  

 .ועצה. כולם מוזמנים להיות שותפיםכולם ואז נציע את עמדת המ 

 מאחל שנה טובה  

 
 
 
 

                                                                                             

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  

 


