
 

 
 

 8.5.18מיום  4/18פרוטוקול מליאה 
 
 

 נוכחים     : איציק חולבסקי, שוקי ליס, אבשלום לוי, זאב שחורי, רוני ברניר, יעקב סאלם,          
 שרון דיין.אריאלה חן, שרי שרון, שי צור,                             

 חסרים      :  יואל מחפוד, ינון נבו, עירן בן משה, שחם מיטלר         
 יועמ"ש,-משתתפים:  אייל רום, ברוך שמיר, יעל ברניר, יפעת שרון, מיכל כהן, אסף בן לוי         

 שלמה בוז, גילה רון, אפרת שביט.                              
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 3/18אישור פרוטוקול מליאה  .1
 אושר.  - 3/18פרוטוקול מליאה 

 
 אישור ערבות לקיבוץ מגידו לקבלת הלוואה .2

 
 מצגתמסבירה עפ"י  מיכל כהן

 למועצה יש ערבויות נוספות לאחד מהישובים? רוני ברניר
 אין מיכל כהן

 האם יש למועצה מדיניות בנושא ערבויות? קריטריונים? אבשלום לוי
מבחינת משרד הפנים רשות מקומית יכולה לערוב בתחום זה בסכום של  מיכל כהן

 מגובה תקציב הרשות. 10%עד 
 הקודם זוכה.המדיניות היא שכל  אריאלה חן

בעד ערבות, אחרת לישובים אין יכולת לקחת הלוואה. המושבה ביקשה  שוקי ליס
 בזמנו ולא קיבלה מהמועצה.

איציק 
 חולבסקי

לא מדויק. יש לנו מרווח לסכומים של כמה מאות אלפים לישובים ולכן 
ניתן לתת. במקרה של המושבה היו גורמים נוספים שבגינם המושבה לא 

צה לא הייתה מכשלה בדרך לערבות, לא הייתה ולא תהיה. קיבלה. המוע
 לא קובעים קריטריונים, ניתן לכל ישוב שיזדקק.

ועדים מקומיים לא יכולים לקחת הלוואה ללא ערבות המועצה. כאן  שוקי ליס
 יושבים נציגי ישובים. 

איציק 
 חולבסקי

 לו.יקב –המועצה לא צריכים את הערבות שלנו. אלה שכן  ייישוברוב 

 באיזו מסגרת ההלוואה? זאב שחורי



 

 
 

איציק 
 חולבסקי

במסגרת קול קורא של משרד הפנים. בעבר הגשנו את אליקים, מגידו, 
מושבה ואולם אזורי. מה שקיבלנו עובר לישובים ולאולם. עכשיו הגשנו 

 את רמת השופט וגבעת עוז ושיפוץ בי"ס פלגים
 החלטה

 מגידו לקבלת הלוואה. הוחלט לאשר ברוב קולות ערבות לקיבוץ
 

 2017אישור דו"ח תאגיד "מי מגידו" לשנת  .3
 מסבירה עפ"י מצגת מיכל כהן

. לא סביר. עומס 50% -קיבלנו מכתב כי אגרת הביוב עלתה בסכום של יותר מ יעקב סאלם
 כבד על התושבים.

אגרת הביוב השוטפת אינה מממנת את מי מגידו ולכן הועלתה אגרת הביוב.  מיכל כהן
 . מלא גם אחרי ההעלאה אין כיסוי

איציק 
 חולבסקי

 מה המשמעות של "קרנות" המופיע בדו"ח?

 משיכה מקרנות המכסות את הפחת  מיכל כהן
איציק 

 חולבסקי
מי מגידו חברה גרעונית כבר כמה שנים. הגשנו לרשות המים את כל 

תקני של מ המסמכים, חיפשנו היכן להתייעל ולא מצאנו. נעשית בנייה חדשה
בעלות גבוהה. רצינו העלאה גדולה יותר, רשות המים אישרה העלאה  ביוב

שאינה מאזנת את החברה, על אף גובהה. זו מערכת שחייבת להיות מאוזנת, 
אחרת המועצה צריכה לסבסד את החברה במיליון שקל כל שנה, על חשבון 

 כל הדברים האחרים.
 מגידו?האם חברה מקצועית בדקה את מי  יעקב סאלם

איציק 
 חולבסקי

 כן, רשות המים היא הגוף המפקח, גם בנושא ההתייעלות. 

האם יש אספקת מים מטוהרים שמסופקים לצרכנים ללא עלות? צריך לגבות  שוקי ליס
 ולהגדיל הכנסות

איציק 
 חולבסקי

 , אך ייבדק שוב.למיטב ידיעתי אין מים המסופקים ללא גבייה

 ממשקי עמק יזרעאל עזרה בנושא? אין אפשרות לקבל שוקי ליס
איציק 

 חולבסקי
 שאלה במקומה, הנושא ייבדק. 

 אי אפשר להעלות ללא גבול. צריך להעלות בהדרגה. יעקב סאלם
 באיזו מידה המשך פיתוח פארק מבוא כרמל ישפיע על המאזן? זאב שחורי

איציק 
 חולבסקי

יהיו יותר  על אותן הוצאות –ככל שיצטרפו צרכנים, משפר את המצב 
 הכנסות. 

 מה הממוצע שמשלמים באזורנו? יעקב סאלם
איציק 

 חולבסקי
מנכ"ל  –בעיר אי אפשר להשוות. ההתנהלות שונה לחלוטין. ארז ימיני 

 החברה לא הגיע לישיבה. בישיבה הבאה יהיה נוכח ויענה על כל השאלות. 
 החלטה

 2017הוחלט לאשר את דו"ח תאגיד "מי מגידו" לשנת 



 

 
 

 

 עדכון ודיון על התפתחויות במאבק הסיפוח .4
 התקיים דיון מקיף ומפורט.

 
 שונות .5

 
 האם מערך החירום שלנו מוכן לשע"ח? אבשלום לוי

לפני שבוע היה פה תרגיל הכנה עם נציגי פק"ע, קיבלנו אישור שאנו מוכנים  איציק חולבסקי
ה שאנו בהחלט. אף פעם לא מושלם, תמיד יש מה לשפר, אך אנו עושים כל מ

 יכולים ויודעים להכנה
 התרגול הבא יהיה עם הישובים יעל ברניר

איציק 
 חולבסקי

 האולם עומד להיפתח, בשישי הזה במופע של דודו זכאי. 
תתקיים פתיחה חגיגית לא ביום שישי, שכמובן תיקח בחשבון את שומרי 

 המסורת.
 פסטיבל יערות מנשה 31/5-2/6 
 ההשבה למפעלהנחת אבן פינה  13/6 
 למרכז כליאה ושיקום לאומיהנחת אבן פינה  19/6 
 

 

 

                                                                                                          

  איציק חולבסקי                                                                      
  ראש המועצה                                                                                                          

 

 


