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 חברה כלכלית לפיתוח מגידו בע"מ ןבדירקטוריואישור נציג ציבור  .5
של החברה הכלכלית לפיתוח מגידו   ןבדירקטוריוהוחלט לאשר את שני בירן כנציגת ציבור 

 בע"מ 
 

 חוק עזר למגידו סלילת רחובות .6

 חוק עזר סלילת רחובות  –מדובר על עדכון תחשיב להזורע וליקנעם  עו"ד נחליאלי 
 ישובים אלו ? העדכון הוא ספציפית לשני   יואל מחפוד 

 כן, רק לשני הישובים הנ"ל  עו"ד נחליאלי 
יש עדכון גם להזורע, למרות שהיה עדכון כבר בעבר. בעקבות דיון זה,   זאב שחורי 

, הוצאתי מסמך בנושא לחברי המליאה. בעקבות מסמך זה  2019במאי 
, ושם הסברתי בפני המועצה  2019אוגוסט ב זומנתי ע"י המועצה לדיון 

יקס את דבריי. הצגתי את הדברים לא כחבר הזורע אלא  ובפני אורבנ
יחד,    ויקנעםכחבר מליאה. מאז חלפה כמעט שנה ועכשיו מעדכנים הזורע 

. אני חושב שגם בתחשיבי ישובים אחרים היה  ליקנעםבעוד שאז לא היה 
מקום לעדכון. מקבל את הסבר המועצה שממילא אין כוונה לגבות את  

שיהיו "חישוקים" לנושא, שבהחלטת המליאה  . חשוב לי יקנעםזה, מלבד 
יהיה כתוב שהמועצה לא תגבה אלא אם הישוב ביקש. בנוסף, מאחר  

והתחשיבים אינם מעודכנים, חשוב לי שיערך עדכון תחשיב ע"י חברה  
  .חיצונית, טרם העברתו למשרד הפנים

להעביר למשרד  אין משמעות לחישוקים שאתה עושה היום. אינך יכול  עו"ד נחליאלי 
הפנים עם תנאים. אם אתה אומר שיש טעויות והסתייגויות, אף אחד לא  

 יאשר.
אני לא מתכוון לתיקון, אלא לעריכת תחשיב חדש לפני שמעבירים   זאב שחורי 

לא מעודכן. צריך לעדכן את כל    2019למשרד הפנים. התחשיב של  
  .הישובים, לא רק את אלה שהבאנו לתיקון היום

 
 החלטה 

 " 2008מליאת המועצה מאשרת את תיקון חוק העזר למגידו )סלילת רחובות( התשס"ח  
 

 שונות .7
בעיצומו של קרב למזער את הנזק של כוונת משרד האוצר להקפיא את אשכול   אנו •

הכליאה והשיקום בצומת מגידו. אנו פועלים בנושא מול השרים, עם יועץ תקשורת. הכי  
הכנסת אשכול מגידו לגוף ההחלטה עם הצהרה על כוונה להקים אתו  טוב שנוכל להשיג 

פנים עדיין רואה את זה  ןלביטחו משרד משרד האוצר לא מוכן לזוז מהחלטתו. ה בעתיד. 
בתכנית הבאה של שב"ס. כל זה כפוף לוועדה שתקום ותבדוק את הצורך, לאחר הרחבת 

בתי הכלא הנוכחיים. מספר האסירים יורד וזה לא משחק לטובתנו. לשיקולי הועדה  
צריכים להיכנס כל שאר השיקולים להקמת האשכול: מרחביים, תיירותיים, עסקיים 

  .ועוד

לקראת    -מול משרד התחבורה  66התקדמות יפה בתחומים אחרים: כביש   מסתמנת •
 .פגישה עם שרת התחבורה בכוונה להכניס לתכנית החומש

 
 
 
 
 



 

 
 

התקבל תקציב לנושא ועבודת המנהלת מתחדשת, יחד עם רשות ניקוז   -פיתוח נחל הקיני  •
יהיה גמר תכנון שבעקבותיו   2021וכוונתי היא שבקיץ    יחסית קישון. זהו תא שטח פשוט

 .נוכל לפנות למשרדי ממשלה שונים לקידום הפיתוח עצמו 
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