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 איציק חולבסקי מסביר את מהלך הדיון במליאה.
 

 תמיכה בנוער בישובים או לחלופין במערכות קיימות. מיכל מלכה מסבירה עפ"י מצגת .1
 

 מלבד בני עקיבא אין פעילות במושבים מוטי ניסים
הכנסנו פעילויות חדשות שהן רק בעין העמק. כדאי לבדוק עם אסנת  מיכל מלכה

 עמרני וללמוד מה יש בישוב.
על פעילות, האם  אלף ₪  200לשנה רק על מדריכים,  אלף ₪  250 עידית אריאל

 ?מתחלק לישובים עצמם או עפ"י פניה
  .הסכום מתחלק בכל חודש לישובים, לא עפ"י צורך מיכל מלכה

 בקדנציה הקודמת.הוחלט על זה  איציק חולבסקי
נערים שלא באחת מהמסגרות הללו.  600ילדים בשומריה ורעות,  500 עידית אריאל

, לדעתי צריך להגיע כתמיכה לישובים, לעזור למנוע את אלף ₪  300
הנערים בסיכון שלא הולכים לאף מסגרת. אולי שווה להיכנס לישובים 

ולהעצים אותם שיתנו לנערים בתוך הישובים עצמם, או להורים 
  .שיממנו חוג

מה התקצוב פר ילד בחברת נעורים לעומת ישובים?, מה התקצוב פר  סשוקי לי
 ?ילד בישוב

לחברת הנעורים ושומריה יש תקציב מוגדר ולישובים פר ילד. למדריך  אברהם אזולאי
 התקציב הוא אחר לישובים.

לא מסכימה עם עידית. כמות הילדים שנמצאים בחברות הנעורים  אורית קורין
ניכר ממה שמשתתפים בישוב. אי אפשר להשוות בין גדולה באופן 

הפעילויות. אסור לפגוע ברעות ושומריה. אם ההורים יצטרכו לשלם 
 .את כל העלות הם לא ישלמו וזה ייסגר. חייבים לשמר את זה

השאלה היא ערכית, האם יש ערך מוסף לחברות הנעורים בקיבוץ? אם  שי צור
 לא אז ההיגיון עובד נכון

 יודעים כמה נערים בכל ישובים מגיעים למועדוני הנעורים ? וינון נב
עשינו מיפוי, יש לנו נתונים מדויקים. אנו כל הזמן מתדיינים על ריבוי  מיכל מלכה

המסגרות. יש נער שילך גם לזה וגם לזה. יש נער שלא ילך לשום מקום. 
כל מסגרת נותנת מענה אחר. הנוער, כמאפיין גיל, מחפש לצאת 

 ., לקבוצה גדולה יותרהחוצה
  



 

 
 

מחזק את דברי אורית ושי. נגד הפרטת התקציבים. אין תקציב  זאב שחורי
שמשרת את כל תושבי המועצה, הם ניתנים למי שזקוק, ברווחה 
למשל. יש לכל אחד אפשרות להשתתף בכל הפעילויות. יש לחזק 

  .וזה מאוד חשוב תיישוביפעילות של חברות הנעורים מאחר והיא בין 
לברר את הצד הכספי. האם ילד מתוקצב גם הצד הערכי ברור, רוצים  שוקי ליס

 ?בישוב וגם בחברות הנעורים
כן. הוא מתוקצב בשני המקומות בכדי שנוכל לאפשר לילד להשתתף  מיכל מלכה

  .גם בזה וגם בזה
 מבין מדוע לא מאחדים את שתי חברות הנעוריםלא  אבי נווה

משמר העמק, למזלנו, מחזיקים את שומריה ברמה גבוהה מאוד.  אברהם אזולאי
למרות תשלום ההורים זה לא מכסה. גם התפיסה היא אחרת, 

  .לינה תשומריה כולל
השוני בלינה בין שתי חברות הנעורים הוא שזה נותן מענה להורים  מיכל מלכה

 .שלא רוצים/כן רוצים לינה
תמיכה. בישוב שלי אין אפשרות ללכת גם קיבוצים שמקבלים כפל  יעקב סאלם

לפה וגם לפה. לחרדים אין כמעט תקציב. לנו אין את האפשרויות שיש 
 .לילדי הקיבוצים

ילדי אליקים והמושבים מוזמנים לכל הפעילויות. המושבים  מיכל מלכה
מתוקצבים ע"י העסקת בנות השירות שנותנות מענה מעולה. אתם גם 

עדון הנוער שלכם ואף מקבלים תקצוב מקבלים תקציב מוגדל למו
לנאוה דוד שאחראית לפעילות הילדים והנוער רק במושבים. 
 .המושבים על השולחן, עושים כל מה שניתן לתת מענה הולם

מכל  לא פחות תאליקים מקבל שיראו כיאנו יכולים להציג נתונים  אברהם אזולאי
מהפדרציות. אחר הצהריים מקבלים  תוכניותהמועצה.  ייישוב

גם בעלות מדריכה בישוב ובנות השרות השקעה כספית הרבה יותר, 
, הועד יכול גם אחרמתקצבים את ועד אליקים יותר מוועד . הלאומי

  .הוא לתקצב את החרדים
 הבאנו מדריך לקבוצת החרדים, התלמידים לא הגיעו. מיכל מלכה

האם היחס בין תקצוב חברות הנעורים לשאר  -המרכזי הנושא  איציק חולבסקי
הפעילות הוא סביר. היחס סביר ומבחינתי צריך אפילו להגדיל תקצוב 

מחנכת נערים של  לחברות הנעורים. רעות היא של המועצה, שומריה
. המועצה החליטה לעזור לשומריה בהסעות, סכום שירד המועצה

 במרכז רעות המועצה. בשנתיים האחרונות בגלל קשיי תקציב של 
פעילות נפלאה, תנאים לא פשוטים, הקצבנו סכום גדול בתכנית ה

  .החומש
 איך ממשיכים מפה? עידית אריאל

סיכמתי, לאחר ששמעתי את כל הקולות, שנשמח להגדיל לכל אחד.  איציק חולבסקי
בקרוב דיוני תקציב ונשמור על היחס כך שאף מסגרת לא תיפול. 

  .לשנות את יחס התקצובהוחלט לא 
 
 

 פינוי אשפה מוצקה, חידוש מקומות איסוף אשפה שכונתית-מחלקת שח"ם .2
 איסוף גזם, הקמת אזור גזם מועצתי לשימוש חוזר

 

 מסבירה עפ"י מצגת הגר ראובני
  .נושאי שח"ם בבקשה לכתב גם חברי מליאהבבפנייה לישובים  אריאל תעידי



 

 
 

 
 

 לאן ?פסטיבל יערות מנשה -תרבות .3
 

מסביר עפ"י מצגת. משבח את קיבוץ מגידו על העזרה הרבה בהפקת  נתי וירבה
 .הפסטיבל

 בתשלום להקמת הפסטיבל ? מועסקיםכמה אנשים  עידית אריאל
  להפסטיבעל אנשים. צוות ההפקה עובד  85 -עלות שכר, כ אלף ₪  370 נתי וירבה

חודשים, חלק חודש. אני מוביל את  3חודשים, חלק מהעובדים  8
 .הפסטיבל והשכר שלי הוא מהמועצה

 מדוע לא ניתן לחזור ליער הקיבוצים ? שי צור
  .סיכוני אש שבמזל הסתיימו בטוב. לא רוצה לקחת את הסיכון נתי וירבה

 .ופשוטהיתרון של אזור הקיני הוא שהכל מסודר  איציק חולבסקי
מודה לנתי על המידע ועל ההתמודדות. שאלה לחברי המליאה:  עידית אריאל

ממנו כלכלית?, זה  חלהרוויהפסטיבל הפך להיות עסק שהמועצה רוצה 
הפך להיות משהו ענק. פעם היה משפחתי, לאן נעלמו התושבים? 

השתנה הפורמט ושווה לבחון אם הוא מתאים לנו. 
  .משפחתי-לקונספט יותר עממי לחזור לדעתי:

  .אירוע דגל, כל הכבוד לנתי ולשותפים. הכיוון שנתי מציע מבורך ינון נבו
  .וג המועצה, לכן תומך בו מאודהפסטיבל הוא חלק ממית שוקי ליס

שנות פסטיבל, נמשיך לקיים אותו. המיקום יכול להשתנות, האופי,  11 איציק חולבסקי
 עהאירומספר הימים וכו' יקבל חידוד ע"י הצוותים כפי שנתי הסביר. 

הזה צמח מהישובים והתושבים. המועצה תמכה מהפעם הראשונה עוד 
לפני שקיבלנו תמיכות מגופים שונים. היקף הפסטיבל גדל מאוד, 

את ההיקף, לחזור למקורות. אין לפסטיבל אף הנטייה היא להקטין 
. רק בקשות במקרה הטוב פעם תקציב שמשאיר כסף, התקציב מאוזן

חלק  הפסטיבל הוא המשטרה גדלו בשנים האחרונות לאין שיעור. 
  .מהמיתוג שלנו ולא מוותרים עליו. כל הכבוד לנתי ולצוות

 
 

 ספורט עממי מול ספורט מקצועי .4
 

 מסביר עפ"י מצגת אריאל ירון
תושבי מועצה שרוצים להתאמן במתקני מועצה, יש עלויות ולפעמים  ינון נבו

בגלל זה לא מתקיימת פעילות. מבקש לחשוב על זה שוב, להנגיש את 
 .זה לציבור

הסעות: מי זכאי ומי לא? יש  -היקף פעילויות מרשים מאוד. לא ברור  שי צור
לכך משמעות מבחינת עלויות. הישגי המועצה בינתיים לא מגיעים 

מכדורסל וכדורגל, האם שם נכון לשים את עיקר הכסף? נקודה 
לפריחה  תזכהלמחשבה, אין לי תשובה ברורה לכך. הרובוטיקה 

ע"י המועצה ולהכניס לתקציב  בשנים הבאות, צריך להיות מנוהל
  .המועצה

לפני שנה אחרי התקציב אמרת שנושא הסעות החוגים יבוא לדיון  עידית אריאל
  .במליאה. לא הגיע



 

 
 

במכתב שיצא לכל חברי המליאה ביקשנו להעלות נושאים. הנושא הזה  אברהם אזולאי
 .לא עלה

אנחנו )גבעת עוז( רחוקים והכל רחוק מאיתנו, זה משפיע על השתתפות  עידית אריאל
מפגש של בעלי  2020 בשנת. מבקשת לעשות םבאירועיתושבי הקיבוץ 

  .הישובים שלהתפקידים 
כל הפעילויות בכל תחום נעשות בפריסה בכל הישובים. גם התקשורת  איציק חולבסקי

יל תנופה ויוזמה כיום מאוד רחבה ומונגשת. מודה לאריאל שמוב
תנופה כזו בחינוך, בתרבות  השהייתבפעילות הספורט. לא היה חומש 

היה יותר כסף ופחות פעילות.  בחומש הקודם. כמו החומש ובספורט
בשנים האחרונות אין מענק איזון, משפיע עלינו מאוד לרעה בתקציב. 

יהיו דיוני תקציב לא פשוטים, באילוצים האלה נעשית פעילות 
מדהימה, מודה ומעריך את כל עובדי המועצה בנושא. מודה לחברי 

 .המליאה על האמון שניתן לנו
 
 
 
 
 

  

 חולבסקי איציק  
 ראש המועצה 

 

 


