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   .11/18אישור פרוטוקול מליאה  .1
 

החיðוך הבלתי  לגבי חלוקת תקציבי  2020מבקשת לעשות חשיבה ל   אריאל עידית  
משתתפים ברעות/  . לתת את הדעת על הðערים שאיðם פורמאלי

שומריה ולהקצות יותר לישובים. אולי כך ðוכל לתת מעðה ליותר  
 .ðערים בישובים שאיðם משתתפים

  
לא רק שומריה ורעות מתוקצבים ע"י המועצה אלא גם הישובים    שרון דיין 

כמו בשðה   תקציב מקבלים עבור הדרכת הðוער. השðה ðשאר אותו 
  .שעברה

  .להיות על חיðוך, לא על כסףהדיון צריך   יðון ðבו 
  ?האם יש מערכות ðעורים אחרות למועצה מלבד שומריה ורעות  עידית אריאל 



 

  
 

כן, דיברðו על זה כבר. לא ðפתח דיון על החיðוך. אם אין הערות    איציק חולבסקי 
  ðיתן לאשר את הפרוטוקול פרוטוקול  לðוספות 

  החלטה 
  11/18הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה  

  
  
 
  הצגת ðתוðי אגרת ביוב וסקירה כללית "מי מגידו" .2

  
 

- ארז ימיðי
  מðכ"ל מי מגידו 

  את עצמו, רקע ותפקיד ðוכחי. מסביר את הðושא עפ"י מצגת מציג
  . במליאה

דוחות תקופתיים של  במליאה השðים האחרוðות אðי מציג  5במשך   איציק חולבסקי 
ברור  . הצורך לאזן את החברה ואתגרים  תגירעוðומי מגידו, כולל 

  ומובהק בשðים האחרוðות ולכן היה הכרח להעלות את אגרת הביוב 
  3שיðוי בתעריף אגרת הביוב בוצע באופן לא הגיוðי כאשר תוך   מוטי ðיסים

  ללא אישור מליאה ובאופן חד צדדי.  50%-חודשים עלה התעריף ב 
בצורה  לשפר את ðושא הביובכשבוðים בתים והרחבות צריך   איציק חולבסקי 

  דרמטית. המועצה הסירה חסם משמעותי מהצמיחה הדמוגרפית
  ההר.  יביישוב 

  מדוע כולם משלמים אותו הדבר ?  יואל מחפוד 
   .כי יש החלטה במועצה שהתעריף הוא אחיד  איציק חולבסקי 

השאלה של יואל ðכוðה אבל לא צריכה להיות מיועדת אלי. זו שאלה    ארז ימיðי 
  מוðיציפלית 

  ?איך ההסדר עם בית הכלא בðושא זה  עידית אריאל 
לבתי הכלא יש צריכה גבוהה. הם משלמים הרבה מס. הכסף   ארז ימיðי 

 .מהכלא ðכðס למועצה
  

  כמה ישובים לא מחוברים למט"ש ?   שי צור 
  גבעת עוז מחוברים למט"ש מבוא עירון   איציק חולבסקי 

  מגידו מחוברים למט"ש הקיðי 
  ב וז מחוברים למט"ש היוגמדרך ע

  יקðעם המושבה למט"ש כפר יהושע. 
  למט"ש כפר יהושע.   הזורע יצטרפו בעתיד

  
שðים התחלðו לטפל בביוב, עד אז לא היה טיפול מסודר   10לפðי 

בתחום זה. הוגשה אז המלצה להקים חברה משותפת עם עמק  
. הוחלט להקים קודם את מי  בגלל יזרעאל יזרעאל, זה לא צלח

מגידו ואחר כך לחבור לגוף אחר. אðו בודקים את החיבור לעמק  
  רשויות). 4(החברה של   למעייðות העמקיםיזרעאל, וגם את החיבור 

  



 

  
 

מסכם: לביוב עלויות יקרות מאוד. מציע לארגן סיור של חברי    ארז ימיðי 
המורכבויות. בסך  המליאה בשטח כדי לראות מקרוב ולהבין את  

הכל החיובים, למרות שðראים גבוהים, כשבודקים לעומק מביðים  
שלמרות העול על התושבים, ברמה של ישוב זה ממוצע, יחסית  

 .לתשלומים במדיðה
  

  אגרת הביוב. מליאה שדðה בðושא העלאת  ההיית  2016ביולי   איציק חולבסקי 
  יש מקום לערעור בðושא ?   עידית אריאל 

 .כן, אבל תהליך ארוך ומייגע, לא ממליץ להיכðס לזה  ימיðי ארז 
  

אðי חבר בדירקטוריון מי מגידו וחושב שההחלטה ðכוðה. לא היה    יðון ðבו 
 .מðוס מלהעלות תעריף

  
השאלה איðה אם כן או לא להעלות, השאלה היא מדוע בבת אחת ?    מוטי ðיסים

 .לא היה מðוס -יðון ðבו 
  

יש צד הוצאות ויש צד הכðסות. פעם היו   -כל כך משðה  זה לא   ארז ימיðי 
מחייבים עפ"י יח"ד, היום כבר לא. בסה"כ אופי הישובים במועצה  

ליטר לאדם    150מגזר כפרי. פחות או יותר לכולם זה   -הוא הומוגðי  
  .ביום. גם אם ðעשה תחשיבים שוðים בסוף ðגיע לאותו הדבר

  
  ðמוכים, מדוע ? מפעלי המספרים   שי צור 

  הרבה ממבðי המפעלים ריקים, זו הסיבה.   ארז ימיðי 
  ?מדוע יש ישובים שאיðם מופיעים ברשימה  יואל מחפוד 

  ישוב שלא מחובר לא מופיע   ארז ימיðי 
  ?שðים 5מבחיðת ארז כיצד רואה את החברה עוד   עידית אריאל 

המצ"ב. להלן תשובות של ארז ימðי  מגידו לפי  -שוקי ליס העביר מסמך עם שאלות למי
  כמפורט  לשאלות

  ארז ימיðי 
   

החיובים על פי דיווחים של צריכות המים (מהן ðגזר החיוב באגרות  
ביוב) כפי שמועברים למי מגידו והמועצה מספקי המים של 

הישובים. הסיבה לשוðות בחיובים היðה אך ורק בגלל כמויות המים  
  הðצרכות בכל ישוב. 

רק בחלקו.  -קיבוץ רמות מðשה מחובר למערכת הביוב האזורית 
בשלב זה רק ההרחבה ולא הקיבוץ הישן, משכך יש פערים (לא 

מחייבים את הקיבוץ בגין שפכים המטופלים בעצמם בבריכת טיפול  
  מקומית). 

החיוב הðמוך ðובע מכך שיש פחות פעילות תעשייתית. לדוגמא:  
(לאחרוðה פלגי מים העתיקו לשם את מתחום פוליגל היה ðטוש 

המשרדים). הירידה, בכל המדיðה, של פעילות יצרðית ומעבר ליבוא  
וצמצום פעילות יצרðית במפעלים שוðים משתקפת גם בכמויות  

  השפכים שיוצאות ממתחמים שבעבר היו פעילים. 



 

  
 

  יש צפי לעלייה ðוספת ?   אורית קורין 
גרעוðית איðי רואה צפי לעלייה בשðה הקרובה.  למרות שהחברה   ארז ימיðי 

  .בודקים אפשרויות לכיסוי הגרעון ברמה האסטרטגית
  

חיבור הישובים שאיðם מחוברים אמור לכסות את הגירעון. אם לא    איציק חולבסקי 
  .ðקצה לכך סכום מתקציב המועצהו   ðביא הצעה למליאה יצליח  

  כרמל ? מדוע לא מהכðסות מבוא   עידית אריאל 
  .עðיתי על זה, התקציב מתבסס גם על הכðסות ממבוא כרמל  איציק חולבסקי 

מסביר את ðושא חיובי תושבים ותשלומים. ישðה גבייה שהיא    מוטי ðיסים
בðיגוד לחוק. ðכðסים לחשבון של תושב ומחייבים אותו מתי שרוצים  

להיות  תשלום דו חודשי, ולכן החיוב חייב  וגובים מתי שרוצים. יש
צמוד לתשלום. צריך לטפל בזה בצורה הוגðת ושוטפת. אם יש הערה  
אז לצרף לחיוב כדי שהתושב יבין מה קורה. כל התחום לוקה בחסר.  

  .ראוי לתת את הדעת בצורה מקצועית ולטפל בðושא
  יתוקן  – צודק מאוד. טעות שלðו   ארז ימיðי 

  -ðכון. זמן החיוב היה בעייתי זה לא שמישהו חויב בסכום שאיðו    איציק חולבסקי 
יוðי במקום פברואר. היו עיכובים במחלקת הגבייה בגלל סיבות  

  מהðדרש.  שוðות. לא תקין אך אף תושב לא חויב יותר
  .היה צריך ליידע את התושבים על כך  אורית קורן 
הגזברית טעðה שאיðה מקבלת קריאות מוðים בזמן מהספקים ולכן    מוטי ðיסים

יש מה שðקרא "הערכה", לעשות השוואה   -עדיין  יש עיכובים.
  .לחורף קודם ולהודיע לתושב שזו הערכה ואחר כך יהיה תיקון

  צריך לעדכן כל פעם שיש שיðוי   עידית אריאל 
דוðם. שעון מים מותקן בראש חלקה. ראיתי   12-15משק עזר הðו בין   מוטי ðיסים

המקבלים חשבוðות של  חשבוðות של תושבים, אפילו מבוגרים,  
  מאות שקלים.

  צריך לשים מד מים בכðיסה לבית וכך הייתי יודע בדיוק כמה מים 
  המועצה איðה ספק מים.   אורית קורין 
בגלל המרחק בין עסק לבית, הבית משלם על   -כווðתו של מוטי    יואל מחפוד 

  .צריכה שאיðה שלו
  אם תימדד רק חקלאות ?   אורית קורין 

רשות המים איðה מקצה מים לחקלאות. אðו מקבלים מספק המים    ארז ימיðי 
כמה תושב צורך ולאיזה יעוד. אי אפשר שבכל בעיות הפרצלציות   

וכד' יבואו בטעðות למי מגידו. ðורא קל להציג שהכל יקר, אם 
מישהו יודע לעשות זול יותר מוזמן איתי לרשות המים לðסות לשðות  

   .את הðוסחה
טעויות. מי מגידו מתקðים שגיאות שלהם, מðיסיון. מזכים   קורות  יואל מחפוד 

  .וזה עומד לזכותם
  אי אפשר לאתגר את רשות המים בðושא ?   אורית קורין 

פðיתי אליהם בðושא, התחושה היא שברשות המים לא מקשיבים    ארז ימיðי 
  .לðו, משיבים את פðיðו ריקם



 

  
 

  ?לפתור מול רשות המיםאולי יש בעיה בעין העמק שצריך   יðון ðבו 
אðחðו לא ישוב חקלאי, מוגדר כישוב קהילתי. חורה לתושבים   מוטי ðיסים

ðיחא. אðחðו   - שהðטל הוא מאוד כבד. אם היה חוזר אליðו איכשהו 
משלמים חובות כמו שצריך, יודעים להעריך ולהיות שותפים. רק  

  .לתת את הדעת על הקפיצה הגדולה באחוז הגבייה
בבת אחת בגלל מעבר של חלק מהישובים   ההיית הגדלת הגבייה   ארז ימיðי 

מודרðי. בא לידי ביטוי פעם ראשוðה ב   למבוא כרמל שהוא מט"ש
   .בגלל שהבקשה לעדכון ישבה ברשות המים שðה שלמה 2018

חברת מי מגידו בגירעון גדול. תהליכי אישור, שימוע, אישור   איציק חולבסקי 
להעלות באופן חד   בדירקטוריון וכו' לקחו שðה וחצי. הייðו חייבים

העלðו בשקל אחד פחות    -. גם כאן תהגירעוðו כדי לא להגדיל את 
ממה שהיה צריך בכדי לכסות את גירעון החברה. המחיר לא הוכפל  

   .50% -אלא עלה בכ 
  ע. היה כשל במיד  עידית אריאל 

. לא היה כשל  המליאה שמעה כל שðה את הדיווח שלי על מי מגידו  איציק חולבסקי 
  במידע. 

  ?האם יהיה טיפול בגירעון שעדיין קיים  עידית אריאל 
כל תוספות הבðייה בישובים אמורות לאזן. אם לא   -אמרתי קודם    איציק חולבסקי 

   תובא הצעה למליאה לאזן מתקציב המועצה.יתאזן 
ש"ח לטון.   ð300וצר במדיðה קרטל של בוצות. להטמין בוצה זה   ארז ימיðי 

   .. אðחðו לא יכוליםתהגירעוðובמועצות אחרות כðראה בולעים את 
  מה מוטי מבקש ?   עידית אריאל 

איגוד חברות   -שיטת החישוב לא משקפת את המציאות. בðוסף   מוטי ðיסים
  .מידיבאופן  

  3שיðוי בתעריף אגרת הביוב בוצע באופן לא הגיוðי כאשר תוך 
 .ללא אישור מליאה ובאופן חד צדדי 50%-חודשים עלה התעריף ב 

הðוסחה לחישוב כמויות מים מוזרמות לביוב איðה משקפת את  
בראש חלקה/שטח ולא בכðיסה  המציאות שכן מד המים מותקן 

לבית ולכן גם בחודשי החורף ישðם לא מעט שימושים במים שאיðם  
 .מוזרמים ישירות לביוב

התðהלות חברת מי מגידו בðושא חיוב תושבים לוקה בחסר, שכן לא  
יעלה על הדעת שמחייבים את התושב מתי שרוצים ואיך שרוצים, 

 .חודשי-יש להסדיר משטר חיובים עוקב לכל חיוב דו
י חודשי חורף  "במידה ויש עיכוב בקבלת קריאות יש לבצע הערכה עפ
י הערכה  "משðה קודמת ולציין בהערה לתושב שהחיוב בוצע עפ

 .ועדכון יבוצע בחשבוðית הבאה בהתאם
ל חברת מי מגידו דרשתי  "במצגת שהציג מðכ  5בהתאם לדף מס' 

ח לקוב  "ש  4.40חיוב אגרת ביוב לפי כמויות מים ðכðסות בתעריף 
 .ח לקוב"ש 6.29ולא לפי שפכים בתעריף 

לבחון באופן מקצועי כולל עדכון שוטף בðושא איחוד תאגידים כדי  
  .לצמצם גרעון ולהוזיל תעריף אגרת ביוב לתושבים



 

  
 

אם ðתחבר ליזרעאל הם לא יסבסדו אותðו. הם יישארו באגרה    ארז ימיðי 
התעשייתי שיש שם  שלהם וישאירו אותðו בשלðו. אם כל הפיתוח

- היה לðו פה, הייðו יכולים אולי להקטין גבייה. מגידו בדירוג סוציו
. אלה  6אקוðומי גבוה ואðחðו ðחשבים מרכז הארץ בגלל כביש 

המועצה הביוב איðו מהווה חסם   ימיישובעלויות הביוב. באף אחד 
   .תכðוðי. מעט מועצות הן כאלה

  .ברמות מðשה מהווה חסםמסייגת. מיקום המט"ש   גילה רון 

לא זו הכווðה. מזמין את מוטי ללכת איתי לרשות המים, ðציע להם    ארז ימיðי 
שיטה אחרת, עפ"י מוטי, וðבדוק איתם אם אפשר. הייתי שמח 

  .לשיטה פשוטה יותר. יש חוק ואðו חייבים לעבוד לפיו
ת חישוב  מוטי וארז יבדקו ברשות המים אם ðיתן לשðות את שיט  איציק חולבסקי 

האגרה. בו זמðית ðבדוק חיבור לתאגיד אחר. אðי איידע את 
  . המליאה בהתקדמות

מבקשת ליידע תושבים לפðי שðוקטים בהליכים משפטיים בגין אי    אורית קורין 
 תשלום אגרת ביוב 

  
  

  אישור להוספת ערוץ "שירות פועלים לעסקים" לחשבוðות בðק של בתי הספר .3
מבקשים את אישור המליאה להוספת שירות "שירות פועלים לעסקים" לחשבוðות בðק של  

  לפי הטופס המצ"ב.  בית ספר "עומרים" בית ספר "פלגים" בית ספר "קשת התקווה".
  החלטה 

  . לפי המסמך המצ"ב הוחלט לאשר את הוספת הערוץ לחשבוðות הבðק
 

להקמת מבðה   6087/רשגז/17חי/  בðיהת הליכים משפטיים לביטול היתר טאישור על ðקי .4
  ביסוס, מבðים וקוðסטרוקציות פלדה – אסדת הפקה ימית 

במסגרת המאבק להרחקת האסדה, מבקשים לבטל היתר לבðיית אסדה קרובה. עתירה 
  מðהלית, הוגשה כבר עתירה 

  החלטה 
להקמת  6087/רשגז/ ð17קיטת הליכים משפטיים לביטול היתר בðיה חי/  המועצה מאשרת

ðסטרוקציות פלדה –ה אסדת הפקה ימית מבðים וקוðביסוס, מב . 
  
  

    
  איציק חולבסקי   

  ראש המועצה   



 

  
 

  

  


