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 הצעות לסדר של עידית אריאל בנושא ביקור בישובים. .2
 

ההצעות מסדר היום. ביקורים בישובים: נושא שמובל את מציע להוריד  איציק חולבסקי
אברהם אזולאי, אורית פרום ואנוכי, מסיקים מסקנות  ומנוהל ע"י

. הצעת עידית לא מקובלת עלי, בהמשךמהעבר, נציג את הנושא למליאה 
ניתן לבקש שמחלקת ישובים תציג את ההתנהלות שלה, לא להציע 

מפגש עם מועצת -כיצד להתנהל. כנ"ל לגבי הנושא השנימראש הצעות 
. העבודה מגובשת ותמשיך להיות כזו. אלו הצעות עם מנהיגות צעירה

מי הראשון טוב אך אינן מתחברות עם האופן בו המועצה עובדת. מיו רצון
כראש מועצה שמתי דגש על הקשר עם הישובים והתושבים. מציע להוריד 

  .מסדר היום
לא מקבלת. זה לא האופן בו מציגים סדר יום. מן הראוי לתת לי להגיש  עידית אריאל

  .את ההצעה
שלחת את הצעתך לחברי המליאה, כולם קראו. לא ניתן להסביר עכשיו  איציק חולבסקי

  .לעומק, לא על זה הדיון במליאה
 .הגשתי הצעה כחברת מליאה, לטעמי אלו נושאים חשובים לדיון עידית אריאל

 מקריא את החוק על פיו יש להתנהל בנושא. אברהם אזולאי



 

 
 

כאמור, אנו מפיקים לקחים מהקדנציה הראשונה לגבי הביקורים, נתאים  איציק חולבסקי
יחד עם  -באחת המליאות הקרובות. מנהיגות חליפה לכל ישוב, יוצג 

החינוך, לא רלוונטי לדבר על משהו כשהחינוך איננו פה. מציע להוריד 
  .מסדר היום

 את לא תהיי סגנית ראש המועצה בדלת האחורית
 לא דנים היום או לא דנים בכלל ? שי צור

 עידית.הנושאים יגיעו לכאן בכל מקרה. לא עפ"י הצעתה של  איציק חולבסקי
מביא להצבעה את ההצעה לסדר יום של עידית אריאל, מי בעד קיום דיון 

 .בנושאים שהובאו להצעה לסדר היום
 

 
 הצבעה

 1  -בעד  
 

 החלטה
 מחברי המליאה לפחות, ההצעה נדחית. 2/3מאחר ויש צורך בתמיכה של 

 

 

 אישור תב"רים .3
 

 מסבירה עפ"י מצגת מיכל כהן
 מדוע נמצא בהשקעות ולא בשוטף ? – משחקיםמתקני  זאב שחורי

אחזקת מתקני משחקים אחת לכל ישוב כל השנים היא חלק מתוכנית  מיכל כהן
הפיתוח וחלק מהתקציבים שהמועצה נותנת לישובים והמועצה רואה את 

זה כחלק מהפיתוח שהמועצה משקיעה בישובים ולכן מופיע בתוכנית 
 פיתוח ובתברים בהתאמה.

 הסתיים. שלאהיה דיון ציבורי  – מרובעתאורה שביל  – 1447תב"ר  זאב שחורי
 .י.הדיון יימשך והצבת התאורה תהיה עפ"י החלטות בדיון הציבור איציק חולבסקי

 מה מצב החובות של המועצה ? שוקי ליס
 בהתאם לתקציב. אין התחייבות למשהו שלא תוקצב הכל מיכל כהן

 
 החלטה

 הוחלט לאשר את התב"רים עפ"י המצגת
 

 

 26החלטה על הסמכת עובד המועצה מר דרור לוי לטיפול בעבריינים בהתאם לסעיף  .4
 לפקודת המועצות המקומיות )נוסח חדש(.

מבקשים את  תפקידודרור לוי התחיל לעבוד במועצה כפקח במקום יובל אזולאי שסיים את 
 אישור המליאה להסמכתו של דרור לוי כפקח.

 החלטה
מליאת המועצה מאשרת אכיפת חוקי סביבה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה 

 2008סמכויות פקחים(, תשס"ח -סביבתית

 



 

 
 

 2019סיכום תלונות הציבור לשנת  .5
 .2019את דו"ח תלונות הציבור לשנת מציג שלמה בוזי מבקר פנים 

 
 

 הצגת אגודת ידידים .6
 

 מסבירה עפ"י מצגת. רות ווסרמן
ידידים. אם יש מועמדות נוספות בולטות אשמח  24נשים מתוך  7

 שתעבירו אלי את שמותיהן.
 ניתן לקבל צפי של מתי יובא למליאה עדכון והתקדמות ? עידית אריאל

 כל שנה ידווח על התקדמות איציק חולבסקי
אני מגבעת עוז, מבקשת שתישקל האפשרות לתרגם את המסמכים  עידית אריאל

שהוצגו גם לערבית. ניתן לקבל כספים בזכות המשולש שאנו חיים בו, 
אם הכל ילך טוב, צריך להיערך לקבל את  -ליד מחסום סאלם. בנוסף 

  .התיירים והמבקרים שיגיעו אלינו
לגורמים אליהם אנו פונים. אבדוק רעיון יפה, נצטרך לשקול בהתאם  רות וסרמן

את הנושא. שת"פ במרחב: אני מאוד פעילה ומעורה בנושא דו קיום. 
ככל שהנושא יתאפשר, אני הראשונה שאקדם. זה נושא לא פשוט 

  .בכלל
 יש מגבלה בגיל להצטרפות לאגודת הידידים ? שרון כהן

 מא.לא. אני חושבת שתמיד טוב לצרף תיכוניסטים לדוג רות וסרמן
 נחשוב על זה, כרגע לא מגובש. איציק חולבסקי

נושא מצוין. מדוע קשת התקווה לא שם? יש שם סיפור מעניין. קבוצת  נטע שפירא
  .שווה לבדוק. שווה לבדוק גם את וילפריד -ברנדייס 

 האם יש לאגודה מעגלים נוספים לאלה שהוצגו ? יואל מחפוד
יותר מדי אנשים יש קושי להתקדם ולהיות אם יש  -מניסיוני  רות וסרמן

אופרטיבי. אנו שואפים לייצר קבוצות קטנות ולהתקדם איתן. עדיין, 
  .אם יש אדם שהוא משכמו ומעלה אשמח להיפגש ולבחון הצטרפות

מה מאחד את המועצה? אני סקפטי לגבי זה שמישהו ירצה לתרום  שי צור
למועצה. לא ראיתי מקום ללון, לסעוד וכו'. לגרום לאנשים להוציא את 

הכסף אצלנו. כמות הפרויקטים גדולה, חושש שיהיה פיזור ונאבד את 
  .העניין. חושב שצריך להתמקד. מאחל בהצלחה

אותו  ואירחנהקשר עמו נבנה לאורך שנים.  רכטנברג לא במקרה כאן,ט איציק חולבסקי
. הוא מאוד התחבר למרחב ונפגשתי איתו פעמים רבות בעבר במועצה

צומת מגידו, פסיפס, נחל הקיני. על רקע זה פניתי אליו והוא נרתם 
ברצון ובהתלהבות. האגודה לא מציבה יעדים אסטרטגים אחרים ממה 

שהמועצה הציבה  לפרויקטים נצמדת שהמועצה הציבה לעצמה, אלא
כסף. מטיילים ותיירים: יש פה המון אנשים  ופועלת להביא בעבורם

. כסףשמטיילים, הם כבר פה. צריך לראות איך הם משאירים כאן 
  .לקחת את הנכסים שלנו ולשדרג אותם

מעבר לכך שהאגודה לא המציאה פרויקטים, מדובר בנקודות חוסן של  רות וסרמן
האגודה באה להעצים, לנתב את התיירים והמטיילים המועצה, אותן 

לכיוון הנכון. אין מודל כזה ברשויות אחרות, אנו יוצרים יש מאין, 
  .הסקפטיות ברורה, אך אני מאוד מאמינה בנושא

יש תכנית כוללנית שלוותה ע"י אנשי מקצוע מכל התחומים, עליה אנו  איל רום
  .שי בנושא נסמכים, ושם יש תשובות לכל שאלותיו של



 

 
 

שמח על השינוי. אני מברך, רק לעשות מסודר, מאמין שנדע לשמור על  שוקי ליס
  .המקום שלנו

 .שלה המצוינתעל העבודה  מודה לרות וסרמן איציק חולבסקי
 ה החגיגית.קכולם יוזמנו להש

 

 

 שונות .7
 איציק חולבסקי מעדכן :

 

תיירות. פעם ראשונה שמועצה אזורית מגידו היום ומחר מתקיימת תערוכה בינ"ל של  •
לבקר בביתן שלנו. נחבר את  הגיעהתיירות  רמקימה דוכן שהוא רק של המועצה. ש

 נושא המיתוג של התיירות לאגודת הידידים ונעשה מיתוג משותף.

, אייל רום 1.3.2020-נבחרת הרובוטיקה שהייתה בדובאי יוצאת לוועידת אייפק ב •
 ג'רזי.-בניו היהודיתמכן ייפגשו עם נציגי הקהילה  חרשלא מצטרף אליהם. ייתכן

בנושא אסדת הגז,  דיון ציבורי בהשתתפות חברי המליאהימים קיימנו  8לפני  •
 הקונדסט ותחנות הניטור.

ג'י שנמצאת כרגע בחגית. ייתכן שתוזז רלזו של נובל אנ נוספתתוצב תחנת ניטור -עדכון
 האיגוד.של  תהחלטובהמשך עפ"י 

. עד כה לא תאת כל החומרים מחגי שתנטרבאליקים  הקבוער יותר תוצב תחנה מאוח
 בזיהום האויר כתוצאה מפעילות האסדה. חריגהנרשמה כל 

 

 
 

  

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה 

 

 

 
 


