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 שנתית 5אישור תכנית פיתוח  .1
 

ישיבה שלישית לאישור תכנית הפיתוח, מבחינתי צריך לאשר את היום זו  איציק חולבסקי
, שנויה במחלוקתהתכנית כמו שהיא ,אני מזהה נקודה מרכזית אחת בדיון 
 זה נושא הכבישים ביקנעם מושבה , אליקים ומדרך עוז. 

במצב שצריך לעזור להם, תשתיות רעועות ישובים  -לגבי אליקים ומדרך עוז
 וסוציו נמוך.

לא יעשה מהפך , יש פה אמירה שהמועצה , מסייעת אש"ח  800-שלמרות  
איפה שנדרש, עיקר הנטל יהיה על התושבים שיצטרכו לשלם היטל סלילה , 

אמירה של המועצה שאנחנו  הואזה גם יהיה התנאי למתן הכסף, הסכום 
מסייעים . המועצה לא יכולה לממן בסכומים גדולים , לכן בנוסף רואה 

צורך גם בלחץ על כל ממשלה שתהייה להעביר תקציבים לשיקום התשתיות 
גדולות שצריך להחזיר בישובים. אנחנו כמועצה לוקחים הלוואות 

  מהתקציב השוטף.
של  המצב הסוציואקונומיהנושא המרכזי באליקים מדרך עוז הוא 

 לתת להם תמיכה של המועצה. ולכן צריך התושבים ומצב התשתיות בישוב , 
ביקנעם מושבה העניין המרכזי הוא בשל, היותם ישוב מעבר ) יקנעם עלית, 

ישוב מעבר לא  ההיית, נחל שופט ( .. אם המושבה לא 66קיצורים לכביש 
 הייתי ממליץ לסייע להם 

אישור   ₪ אלף  400 מש"ח. 5.6-ממש"ח   6-לדלנו תקציב הישובים הג
-זה המגדיל את מקורות התוכנית במהחטיבה להתיישבות לשדרוג רעות , 

 אש"ח. 400
מיליון לחלוקה בין  6לכבישים ובנפרד לאשר  2.4הצעתי היא לתת או 

 הישובים , ועל אופן החלוקה לדבר בנפרד. 
שנים של  5 -צא לדרך למבקש שהמליאה תאשר את התכנית כמו שהיא ונ

 עשיה .
יש לי תחושה שעם כל הרצון לעזור , לא נעשתה עבודת ההכנה שאני מצפה  אורית קורין

לה, לא רואה בדיקה של מצב הכבישים , גם אם היה מדובר בישוב שלי 
הייתי מתנגדת , כי בעיני התפקיד שלנו הוא לשמור על כלל הישובים , אם 

חלק מתוך ה הוחלט לתת לחלק מהישובים , אזי הם לא צריכים לקבל את 
הנותרים. לא מרגישה שנכון להעדיף  10יקבלו רק  מיליון 6-מה מיליון.  6-ה

 אותם מבלי להסביר לאחרים למה אותם לא העדפנו.



 

 
 

 אני בעד ההצעה מכמה טעמים : שי צור
בדקו את הדברים שחושב שצריך לתת אמון באנשי המועצה  .א

 ויודעים מה הם עושים.
לויות לתחושתי חלק מהטענות של אנשי המושבים שהפעי .ב

שהמועצה מייצרת אינן מיועדות להם נכונה , לכן אנחנו צריכים 
 . שוויונילתת להם באופן לא 

עם הדברים של איציק ושי, ומבקש להזכיר גם את ענין רעות , אנחנו  מסכים יואל מחפוד
הזה  ןבעניילא "מפריעים" לכם שאתם רוצים לטפל בחינוך בלתי פורמלי .. 

 מבקש לתמוך בהצעת ראש המועצה.  לא נעשתה בדיקה כללית,
ללא צורך, בסה"כ  ההייתחושב שהמהומה שנוצרה בישיבה הקודמת ,  ינון נבו

ביקשנו לראות את הדברים בצורה יותר ברורה , לפרט , להציג מניעים 
ולתת לנו יותר מידע שנרגיש שאנחנו יודעים למה קיבלנו את ההחלטה. 

 החינוך הבלתי פורמאלי מסכים עם יואל שצריך לעשות בחינה של נושא 
וודא בכל הישובים , תומך בהצעה כפי שהובאה ע"י איציק ומבקש ל

 שהישובים אכן ישתתפו. 
אני הבעתי את דעתי לגבי כלל התכנית לפני שבועיים, ליקנעם, לא אהבתי  עידית אריאל

שבשיח שלי עם נציגת הועד עלה "איום" שתצטרפו ליקנעם עלית, וזה 
מזכיר לי את השיח שהיה עם אליקים, לכן מבקשת שאם השיח הזה קיים , 

 הכסף. לפני שנותנים להם את קייבדאז 
לגבי רעות , להבנתי כל המבנים הוחכרו למועצה , זה מבנים של המועצה 

שצריכים להיות מתוחזקים, כשבתוך המקורות הכנסתם את תמיכת 
של  החינוך הבלתי פורמאלי החטיבה להתיישבות. פונה לקיים דיון לגבי 

המועצה , כי חושבת שיש מקום לשנות את הגישה . ואז צריך לחשוב האם 
: רגיל אויך להתקיים שם חינוך בלתי פורמלי, וצריך לבחון את זה. לגבי ימש

חושבת שאם יגיעו כספים מהביטוח הלאומי, קוראת לכם לחשוב האם 
לשפץ או לשנות כיוון ולפתח בריכה הידרותרפית. לגבי המעבר במושבה , 

חושבת שצריך לפעול למנוע את המעבר דרך המושבה, לבחון האם יש 
 וע. אפשרות למנ

כל נושא החינוך  הבלתי פורמלי עולה כל הזמן , חושבת שמחלקת החינוך  שרי שרון
צריכה לבוא ולהסביר מה היא עושה במושבים , כי ממה שאני בדקתי איתם 

, מושקעים כספים גם במושבים , חשוב להכיר את העובדות. מבקשת 
-לישובים ולא  10-ל מיליון  6-הלשאול לגבי מה שאורית אמרה , לחלק את 

13. 
בהצעה לחלוקה תהיה התחשבות בכך ששלושה ישובים כבר קיבלו תמיכה  איציק חולבסקי

נוספת , לא אתמוך בכך שלא יקבלו בכלל. ההצעה שאביא תהיה כזו שתיקח 
 בחשבון את כלל הנתונים.

תפקיד המועצה לתמוך בכל יישובי המועצה , אם ישוב נקלע לצרה צריך  שוקי ליס
שנה, הכבישים נשחקו , ולנו יש בעיה  80לבעיה בת לעזור לו, יקנעם נקלעה 

חוקית לגבות מהתושבים שלנו. לצערנו לא הצלחנו גם לגבות דמי השתתפות 
, לכן מדובר על היטל סלילה, כרגע התיקון יהיה ברמה בטיחותית ויהווה 
 ,כשליש מהשקעת החירום שאנחנו צריכים לפתור. זה לתת פתרון חד פעמי

 בד את הנושא.להבא הועד יפתור ל



 

 
 

אני חושב שמי שעוקב אחרי הדברים שלי , רואה שאני מכוון לזה שיש בעיה  זאב שחורי
תחשיבית אצל אורבניקס ובחוק עצמו, למעשה היום לא גובים מאף אחד , 

שהיה בחוק הקודם, מי שעשה בעצמו עשה ומי שלא עשה מבקש  מיגם 
מהמועצה עזרה, יש בעיה "אתית" שמי שיודע לצעוק מקבל. מציע שתהיה 

עבודות סלילה , כפי שמופיע בחוק , כדי שהכספים יכנסו לקרן וכך קרן של 
 שינתנו ע"י המועצה. וכך יעשה צדק עם כל הישובים. אש"ח 800-הגם 

 בהתייחס לאמירה שאפשר לסגור את הכביש, חוקית אסור לנו.  ראובן אריאב
כדי הדרך שבא הוצגו הדברים , המועצה צריכה ללמוד לפעמים הבאות, ב גילה רון

לקבל החלטה נכונה והוגנת אנחנו צריכים לקבל את החומר לפני, בצורה 
ברורה ומסודרת, גם אנחנו אחר כך צריכים לתת תשובות בישובים ועל כן 

 חשוב שנלמד את הנושאים.
תכנון ... הצורך בסקר כזה או אחר, חושב שהמועצה צריכה להתחיל לדחוף  זאב שחורי

 ת מפורטות לתכנון . את כל הישובים להכין תוכניו
 לגבי יקנעם מושבה השתכנעתי שצריך לגבי השניים האחרים לא . אורית קורין

 
 שנתית 5הובאה להצבעה הצעתו של איציק חולבסקי לתוכנית הפיתוח 

 8  -בעד  
 1  -נגד   
 1  -נמנע 

 
 החלטה

 כפי שהוצגה שנתית 5הוחלט לאשר את תוכנית הפיתוח 
 

 113תודה רבה על האמון הגדול בתכנית, אנחנו יוצאים לדרך חשובה עם  חולבסקיאיציק 
תשתיות, חשוב לי במיליון שקל שיושקעו בחינוך , בישובים , בספורט ו

 שתמשיכו להיות שותפים מצוינים , בהכנת הנושאים ובביצועם.
 

 

 אישור צפיה בחשבונות בנק באינטרנט למנהלת חשבונות ראשית .2
  57472623ולחנה דקו ת.ז.  ראשיתמנהלת חשבונות  301384798ת.ז. טוויטו הוחלט לאשר לאורטל 

 כמפורט : בנק באינטרנט הלצפות בחשבונות 
 269900חשבון  722עמותה עירונית לקידום רווחת תושבי מגידו בנק הפועלים סניף 

 411928חשבון  722סניף עמותה עירונית לקידום הספורט באזור מגידו בנק הפועלים 
 322003חשבון  722החברה הכלכלית לפיתוח מגידו בנק הפועלים סניף 

 390599חשבון  722ביוב בנק הפועלים סניף 
 457138חשבון  722פיתוח בעתי עלמין בנק הפועלים סניף 

 511523חשבון  722תאגיד מי מגידו בנק הפועלים סניף 
 399200/53חשבון  896בנק לאומי סניף 

 221800014מוניציפל חשבון סילוקין 
 2218009007מוניציפל חשבון עו"ש 
 221800030מוניציפל חשבון חינוך 

 221800079מוניציפל חשבון פיתוח 
 330004565מוניציפל מי מגידו חשבון 

 8624122בנק הדואר מי מגידו חשבון 
 05200833בנק הדואר מועצה 

 



 

 
 

 
 שונות .3

בחתונה  בעקבות ירימעדכן על אירוע חמור שהיה בימים האחרונים : : חולבסקי  איציק
ילדה, בעקבות זאת התקיימה היום בקליע נכנס לבית בגבעת עוז וכמעט פגע  עירון,  במעלה

פגישה משותפת לי לראש המועצה של מעלה עירון ולקיבוץ גבעת עוז . ראשי מעלה עירון 
 .עם מפקד משטרת עירון משותפת פגישה מתנגדים לירי, בנוסף תתקיים

 

  

 

  

 איציק חולבסקי 

 ראש המועצה 

 


