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  18/5אישור פרוטוקול מליאה  .1
  אושר בתוספת הערותיו של זאב שחורי לפי המצ"ב.  5/18פרוטוקול מליאה 

 
  אישור תב"רים. .2
  עפ"י מצגת  מסבירה  כהן  מיכל

  תקצבðושכבר  יגיע מפעילות שלðו   גמאצ'יðתב"ר ישראל דיגיטלית,    אזולאי  אברהם
  ממילא.  

- ליס שוקי
תב"ר חטיבה  

  להתיישבות 

תכðון בזמן? האם היו מוכðים  ל המועצה הצליחה להביא את אליקיםאיך 
  עם תכðית? 

פיתוח והיה מוכן   אליקים מתקציביהיה מתוכðן ע"י שיפוץ בית העם   אזולאי  אברהם
  להגשה כולל תוכðית ביצוע ומכרז.

  תכðיות  מבקש לאלץ את המושבה להכין מראש  ליס  שוקי
למועדון   מבעוד מועד תכðיות שיפוץ אמרðו למושבה שעליהם להכין  אזולאי  אברהם

  , וכן לכל הישובים להקצות תקציב לתכðון קשישיםה



 

  
 

  החלטה 
  התברים לפי הרשימה המצ"ב הוחלט לאשר את  

  
   



 

  
 

 
 דווח על דיוðי הוועדה הגיאוגרפית .3

  איציק
  חולבסקי 

  :  המאבק ðגד הקמת שדה התעופה
ית ðבטים תהיה על השולחן כל  ישאופצבכדי ðלחמים במועצה הארצית אðו 

עם ראשי   שðאבקים על המהלך,רשויות ההזמן. מחר יתקיים מפגש ראשי 
  לגייס אותם למאבק ושימליצו על ðבטים.    הארץ, בכדי מרכזב רשויות 

   גז:
כרגע המאבק הוא על הרחקת  הצלחðו לגרום לזה שיטופל בים, לא ביבשה. 

   , ומðיעת מיכל חירום של קוðדðסט בחגית.האסדות מהחוף
   סיפוח:  

  הðושא ðדון בשðי מסלולים : 
  בוועדה הגיאוגרפית –ðגד הובלת הדיון לותמ"ל, ומסלול שðי   -מסלול אחד 

  10הטיעון שלðו הוא שוועדה גאוגרפית קודמת לותמ"ל. של משרד הפðים. 
,  6/8חודשים הצלחðו למðוע קבלת החלטה בקביðט הדיור. הדיון הבא ב 

החל דיון  . השבוע  הפעולה מישוריבכל  לא ðחים על זרי הדפðה. ðערכים לכך
בהר. הכווðה   םבחיפה. הוזמðו ðציגי ישובים רלווðטיי הגאוגרפית הבוועד 

  .  לדיוðיםשלðו היא להמשיך ולהביא אðשים שלðו 
היה דיון מאוד סוער, אלפסי הציג דברים, עðיתי לו והצגתי את הדברים  

כפי שהם במציאות, כולל כל ההיסטוריה. יש לðהוג בכבוד לתושבי  
יוקðעם עילית צרכיה לבðות לגובה ולבצע  וס אותם. המושבים, לא לרמ
  התחדשות עירוðית. 

ðקבע שהוועדה תבוא לסיורים בישובים, ðכין היטב את הסיורים הללו.  
ביקשתי שיצא מכתב לפיו קביðט הדיור   -הצעתי אף תהליך גישור. בðוסף

  הגאוגרפיתלא ידון בðושא טרם סיום הדיוðים של הועדה 
וועדה את בקשתי לחלוקה מחדש של הרווחים  באותו מפגש הצגתי ל 

מאזור התעשייה של יקðעם ומפארק מבוא כרמל, כפי שסוכם במליאה.  
  היום הייתי אצל אלפסי והודעתי לו רשמית על הגשת הבקשה. 

  מגידו מבקשת:   
, אייל  יוקðעם עילית  הגדלת הכðסות פמ"ת, קבלת הכðסות מאזור תעשיה 

בתחðת רכבת כפר  בצר להוציא את יקðעם עילית מתכðון אזור התעסוקה 
    יהושע ופתיחת כל ההסכמים בפמ"ת.

  שוקי
  ליס 

הייתי מðסח אחרת: הקמת מרכז מסחרי איðו קשור לסיפוח. ðיתן להציע  
  את טבעון במקום יקðעם עילית.  

  אבשלום
  לוי 

מסכים עם שוקי.   הורדת את הכפפות. ðחישות מבורכת. שסופסוףשמח 
אך   ðיתן גם להגיד לבצר שיש את שדה"ת מגידו שגם בו יש שת"פ, וזה 

  .  טבעי שיהיה שת"פ בין שתי המועצות האזוריות



 

  
 

בן   עירן
  משה

".  בדרך הזו דיוðים יחד, צריך להמשיך והתקיימ לציין במכתב ש"בעבר יש 
  ליץ שעדיף לקחת את טבעון, לא יקðעם עילית. מלה  -בðוסף 

  
בן   עירן

  משה
  מרכז המועצות האזוריות מופעל? 

  איציק
  חולבסקי 

  ðיתן להפעיל אותם.  
  וסח המכתב יהיה עפ"י המלצות חברי המליאה להלן.  ðהשיðויים ב 

  החלטה 
  חברי המליאה  המלצתהוחלט לאשר פה את השיðויים בðוסח המכתב עפ"י 

  
  שוקי

  ליס 
ðסðדðו  המשמעות היא שיהיה צמוד גדר.   שהמיכל: המאבק הוא טקוðא

הרוחות מביאות  שוח המאייד חומרים מסוכðים, תמסכימים למיכל פ
  אליðו. 

  איציק
  חולבסקי 

לא מסכימים. יש דיוðים מעשיים על כך  אתה מציג את הדברים לא ðכון, 
  . עדה המחוזיתובו

  שוקי
  ליס 

ביותר בארץ. המאבק הוא   המזוהמיםאðו הופכים להיות אחד האזורים 
  להיאבק שלא יהיה מיכל בכלל ביבשה. על היכן יהיה המיכל. צריך  

  איציק
  חולבסקי 

מזמין את כל  ח למðוע. ו ופועל בכל הכאðי מקים מחדש את מטה המאבק, 
  מי שמוכן להצטרף למטה המאבק, שיוכרע בתקופה הקרובה.  

 זאב
  שחורי 

  ועדות התכðון קבעו שיקום מיכל, על כן המאבק הוא כרגע על מיקומו. 

  איציק
  חולבסקי 

אðו בשארית של המאבק, זהו מיכל חירום בלבד. המאבק ברובו הצליח,  
  יהיה מלא רק בעיתות חירום.  ðשאר מיכל חירום אחד, ש 

 
 הערת מבקר -העברות לישובים דרך משקי עמק יזרעאל .4

  מיכל
  כהן 

יזרעאל ולא דרך בðק    מקכספים לישובים דרך משקי ע המועצה מעבירה
מבקשים את המליאה לאשר   .המבקר העיר לðו שזה לא תקיןמסחרי. 

הכל ðשאר אותו   –מסחרי רגיל. מלבד זה  העברת כספים לישובים דרך בðק 
  הדבר. 

  אבשלום
  לוי 

לא למהר ולהסיק מסקðות בגלל שמבקר כלשהו העיר. לא למהר  מציע 
  לפעול.

  שרון
  דיין 

.  רגיל יש לזה השפעה כלשהי? לאגודת תושבי מגידו אין אשראי בבðק
  . מאוד קשה עליðוהמעבר יבמשקי יש, 

  איציק
  חולבסקי 

אðי מבקש לבדוק לעומק   לאור השאלות שעולות כאן לא ðחליט היום.
  וðביא למליאה עם מידע ðוסף. 



 

  
 

  אבשלום
  לוי 

  .  , מציע להתייעץ איתםלמשקי או גרðות יש הרבה כוח

  מיכל
  כהן 

  היא פעולה אחת ðוספת לישוב. היחידה  המשמעות  

  שלמה
  בוזי 

אם  יש לבדוק אם זה בðיגוד לחוק או רק המלצת מבקר. עפ"י זה לפעול. 
חייבים לעשות שיðוי כדי לפעול עפ"י חוק. אם רק המלצת   –בðיגוד לחוק 

  לבחון.   –מבקר 
  אפרת
  שביט

  בðושא  ðיתן גם להעביר הערה למחוקק  -במידה וזה חוק 

  החלטה 
  ל המשמעויות. יובא לדיון במליאה הבאה, לאחר בדיקת כ 

  
  

  יה חמיðוי פקח לבריכות ש .5
  
  

  אברהם
 אזולאי 

, בלי קשר  שמוסמך לפקח על בריכות שחיה להעסיק פקח  הרשות מחויבת
  שיון עסק.  ילרישוי עסקים. מחויבים לזה עפ"י חוק, גם לבריכות ללא ר

ן ðבו  יðו  היא פרטית, לא ציבורית. אין לו שום זכות להיכðס אליðו.    הבריכה שלðו   
  אברהם
 אזולאי 

  מחויבים עפ"י הðחיות וכך ðבצע.

  איציק
  חולבסקי 

ויכוח ðוקב על הðושא, הוא מכיר מושבים  מול מבקר המדיðה ðיהלðו  
למðות פקח, אין לðו ברירה. ðשב עמו  וקיבוצים ולא השתכðע. אðו ðאלצים 

  לשיחת תיאום ציפיות. 
  אברהם
  אזולאי 

   וכך ðעשה.  אðו מחויבים למðות

 
 

 החלטת המועצה בדבר מודד לקביעת מס' ðציגי מליאה. .6
 

  אברהם
  אזולאי 

.  לקראת בחירות עליðו לקבוע מודד. עד היום היה ðציג אחד לכל ישוב. 
    משמעות למודד היðה מס' הðציגים לישוב במליאה.

המושבה והמושבים הם מיעוט במועצה אך יש להם הרבה תושבים. יש    ליס  שוקי
  הגיון בכך שלמושבה יהיה יותר מðציג אחד במליאה.  

 זאב
  שחורי 

  קי, לא מבין את ההפרדה בין מושבים וקיבוצים לא מקבל את דעתו של שו

  אפרת
  שביט

  אðו מייצגים את כל תושבי המועצה, לא מקפחים את המושבים והמושבה.  



 

  
 

  איציק
  חולבסקי 

שðים, לא זוכר הצבעה שהתחלקה קיבוצים מול מושבים   10אðי במועצה 
  חברי מליאה, לא שיðית דרמטית את היחס.   17 –ומושבה. לפי הצעתך 

לא זו הðקודה, אðו מייצגים תושבים ולכן צריך להיות ðציגים עפ"י מס'    ליס  שוקי
  התושבים.  

  אבשלום
  לוי 

רוח הדברים תמיד היתה כפי שאפרת מציגה. גם במוא"ז חוף כרמל יש  
  ðציג אחד לכל ישוב. בוא ðימðע מיצירת קואליציות ואופוזיציות.  

מקבלים את אותו ייצוג. לא    תושבים 2000תושבים וישוב של  100ישוב של   ליס  שוקי
  הגיוðי.  

- בן עו"ד
  לוי 

  מבחיðת החוק, המועצה פועלת תקין. כל שיðוי, עפ"י החלטת המועצה.  

  בדמוקרטיה ðציגות היא פוðקציה של מס' תושבים   ליס  שוקי
  אפרת
  שביט

חלק בדיוðים   ושייקחלא ראיתי שום התðגדות לכך שיהיו פה ðציגי ציבור 
  אך לא חברי מליאה.  

איציק  
  חולבסקי 

  בוחרים  750מביא להצבעה לקביעת מודד של 
  הצבעה

  10  -בעד  
  ð-   0גד   
  ð-  1מðע  

  החלטה 
  בוחרים.  750מליאת המועצה החליטה לקבוע מודד של 

  
  

 בחירות.עדכון חברי ועדת  .7
  אברהם
  אזולאי 

  במליאה הקודמת ðבחרה וועדת בחירות.
  וועדה. יו"ר הוועדה ביקש להסיר את חברותו ב-אלקסלסיהðרי 

במקמו של הðרי   ד לחבר בוועדת בחירותרמבקש למðות את חזי גרוסב 
  . אלקסלסי

  החלטה 
  הוחלט למðות את החברים הבאים כחברי וועדת בחירות 

  הוועדה יו"ר   -דðי סולומון  
  חברה - דוידזון דגðית

  חבר -חזי גרוסברד
  
  

 אישור תמיכה חטיבה להתיישבות .8
  אברהם
  אזולאי 

ושðתיים ללא תקציב, קיבלðו    תלהתיישבובחטיבה  ויים שðעשו יð שלאחר כל ה
  3ברגע האחרון, הגשðו  קול קורא תקציבים ברגע האחרון. ðדרשðו למלא 
.  בית העםלשיפוץ  אש"ח 150   על סך בקשות, מתוכן אושרה לðו בקשה אחת 

    הבקשות שהגשðו עבור בתיה"ס פלגים ועומרים ðדחו.
  בקולות הקוראים  מבקשים להיות יותר מעורבים  דיין  שרון



 

  
 

  אברהם
  אזולאי 

ממליצים  אðו . למלא אðו מפיצים ומזמיðים את כולם קולות קוראים כשיש 
כדאי לישובים להיות מוכðים עם פרויקטים ותכðיות   – שוב ושוב ומזכירים

מתקציבי פיתוח   10%ביקשðו מוכðות, כך ðוכל לðצל היטב את התקציבים. 
  להשקיע בהכðת תכðיות.  

  החלטה 
  הוחלט לאשר תמיכה חטיבה להתיישבות 

  
 שוðות . .9

  איציק
  חולבסקי 

תושבים מכל  מוזמðים ערבים רצופים,  3במשך   תעלה בוסתן ספרדיההצגה 
  אירוע עðק.     -עובדים והישובים 

החלו מופעי הקיץ בישובים. ממליץ לכולם לבוא. ðפתחו גם תערוכות    -בðוסף
  מוזמðים להגיע.   , במועדון וילפרידשל תושבי המועצה מרתקות 

לרשויות  אגרת ביוב: אין אפשרות לגוף המטהר מי שופכין למכור את המים.   
האגרה משקפת מצב בו כל הישובים  אין שום אפשרות למכור את המים. 

  מחוברים ולכן ההעלאה ðגזרת מעלויות התפעול. 
המים המסופקים מהמט"ש מועברים לעמק יזרעאל, אðו לא מקבלים על כך    ליס  שוקי

  כסף?
  איציק

  חולבסקי 
     ולא אðו הבעלים שלהם. להשקיהלא. הם מים  

י המליאה, יעבדו על כך ביסודיות ויביאו  מי מגידו ישבו עם ðציג  שðציגימציע   סאלם  יעקב
  למליאה ðתוðים מאורגðים ומסודרים 

איציק  
  חולבסקי 

  ðביא את ðציג מי מגידו לכאן, למליאה 

  לא ðשמע לי סביר שמים מועברים ללא כל עלות.    ליס  שוקי
  מבקש שðקבל חומרים לפðי הדיון   סאלם  יעקב

  פה אין מכירת מים כי כל ישוב הוא הספק של עצמו.    ðבו  יðון
  איציק

  חולבסקי 
יðון צודק. בזמðו המלצðו להקים חברה משותפת עם עמק יזרעאל. כשלב  

, וזה  תאגיד גדול מוðח על סדר יומיביðיים הקמðו חברה שלðו, החיבור לעוד  
  הפתרון לטווח ארוך. 

  מה מכסה את עלויות הפעלת המט"ש?   ליס  שוקי
  איציק

  חולבסקי 
  אגרת ביוב. 

, ðפגשðו עם כל הישובים, הוצאðו טבלה  2016: התחלðו בבדיקה ב מבðי ציבור  כהן  מיכל
  תðוסח יעוד של ðכסים.   לשðותמרוכזת ומפורטת בðושא, ðיתðה אפשרות 

  לאחריוטבלה לכל ישוב וישוב, ðיפגש עם כל ישוב וðפרט בפðיו את התוצאות.  
  יובא למליאה.   –

, על אף כל  זה לא צריך להימשך כל כך הרבה זמן, היה צריך להסתיים מזמן  ðבו  יðון
  התהליך הזה ðמשך זמן ארוך מדי ומיותר לישובים ולמועצה.  . הוויכוחים

  איציק
  חולבסקי 

מהðושא, רק   חלהרווייכל להאיץ את הðושא. אף צד לא צריך ביקשתי ממ 
  להסדיר אותו 



 

  
 

העבירו החומר    םהוועדי.  2017ההסכמות עם הישובים הסתיימו בסוף   שחורי  זאב
הðדרש, אך השומה לא עודכðה, אðו ממשיכים לשלם לפי שומה שאיðה  

ועד היום אין שומה    2017מעודכðת. הזורע העביר את כל ההשגות כבר ביולי 
מוסכמת, למעלה משðה משלמים ארðוðה שאין עליה הסכמה. במערכות שלðו  

  יין לא הוטמע.  הטמעðו את השיðויים, לא מבין מדוע במערכות המועצה זה עד
    .ייפתר בקרוב  .בגלל בעיות כוח אדם  כהן  מיכל
  מבקש שלא יהיה ויכוח על החזרי הכספים, שכל הכספים יוחזרו כדין.    שחורי  זאב

  
 
 

 

                                                                               
  איציק חולבסקי                          אברהם אזולאי              

 ראש המועצה                             מðכ"ל המועצה                                               
  
  
  
  

    


