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 1/18אישור פרוטוקול מליאה  .1
 מאושר. 1/18מליאה  פרוטוקול

 
 אישור תב"רים .2

 .עפ"י מצגת מצ"בהתב"רים ציגה את ה מיכל כהן
הסביר על פרויקט הלוואה להתייעלות אנרגטית + הסבר תאורה סולרית בהתאם  אייל רום

 .לשאלות שעלו מחברי המליאה בנושא
הועברה בקשה להלוואה ממשרד הפנים, כאשר כל ישוב יחתום על  –סטטוס 

 .הסכם החזר הלוואה שינוסח מול יועץ משפטי
בבית הספר עומרים לא תוכננה תאורת לילה כמו שצריך ולכן לא מדובר בהחלפת  שרון שרי

 .תאורה אלא הוספה של עמודי תאורה
 .נבדוק משמעויות כספיות אייל רום



 

 
 

מציע לדון בזה כדי שלא ניצור במרחב הביוספרי לגבי התאורה בשביל המרובע,  שוקי ליס
 .עם תאורה גבוהה פרויקטשלנו 

מניח שהתאורה תאיר את השביל ולא מעבר. לא מדובר בזיהום אשר יפגע  מיטלר שחם
 .בבע"ח

 .ר על תב"ר חקלאותיהסב איציק חולבסקי
 האם העמק היה מיוצג? שוקי ליס

 .הגר תפרט יותר במליאה הבאהוהעמק היה מיוצג  חולבסקיאיציק 
 החלטה

 הוחלט לאשר את התב"רים לפי הרשימה המצ"ב.
 

 2017סיכום ועדת השקעות לשנת  .3
 איציק הסביר עפ"י מסמך מצורף

 
 פרוטוקול ועדת תמיכות אישור .4

 בעזרת מסמך מצורף 2018 לשנת עדת התמיכות פרוטוקול הציגה את ו מיכל כהן
 ? איך ומתי מאשרים תבחינים שוקי ליס
תקציב נגיש תבחין ל 2018אוגוסט מאשרים לשנה הבאה. לדוגמא: באוגוסט ב מיכל כהן

 .2019שנת ל
 .האם יצא קול קורא לתבחינים שוקי ליס

 לא אברהם אזולאי
 .זה שגוי שוקי ליס

צריך להבין שכל תבחין שלכל נושא יש צורך בתקציב עבורו. זה יעלה במליאה  אברהם אזולאי
 .לאילו נושאים יוגשו תבחיניםואז נחליט ביוני 

 להציע.נחליט אילו תבחינים במליאת יוני  איציק חולבסקי
 

 החלטה
 .הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות

 
 

  העמק(.אישור יו"ר ועדת ערר עו"ד שאול אייזנברג)משמר  .5
הארנונה  לעניינימליאת המועצה מאשרת את מינויו של עו"ד שאול אייזנברג כיו"ר ועדת הערר 

 .שביקש לסיים את תפקידו,  בירנבויםבמקומו של עו"ד אסף 
 החלטה

 הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של עו"ד שאול אייזנברג כיו"ר ועדת הערר לענייני הארנונה.
 

 של מועצה אזורית מגידו 2017 לשנת 4אישור דו"ח רבעון  .6
 

 .הסבירה בעזרת מסמך מצורף מיכל כהן
איציק 

 חולבסקי
 .מציע להציג  הסבר מפורט בנושא תהליך הגבייה

 אבשלום
 לוי

לראות עלות מול תועלת ולהבין במבחן  רוצהמציע דיון על מערך הגבייה. 
התוצאה האם המהלך שינה מגמה ועומד מול הציפיות. כמו כן, צריך לבדוק 

מה היה לפני, מה קורה עכשיו וכמה זה עולה לנו. ההחלטה להביא חברת 
 היזהר לא לעבור את הרף. לגבייה עברה עם הסתייגות וצריך 



 

 
 

ומדוע  2018איפה אנחנו עומדים בתחילת רוצה להתייחס להגדלת הגירעון.  שוקי ליס
 .הוא גדל? אשמח לראות מגמת ירידה

ניתן סקירה בישיבת  2018הסבירה את הסיבות לגרעון. ציינה כי לגבי שנת  מיכל כהן
 .המליאה הבאה

 
 החלטה

 .של מועצה אזורית מגידו 2017לשנת  4הוחלט לאשר פה אחד את דו"ח רבעון 
 

 סרי, דנה ארמה לויעמוס דוד, שחר רייבי, דקלה אלכ  - ביקורת וועד אליקיםאישור חברים לוועדת  .7
מליאת המועצה מאשרת את מינויים של מר עמוס דוד, מר שחר רייבי, גברת דקלה אלכסרי,  -החלטה 

 וגברת דנה ארמה לוי כחברים בוועדת הביקורת של וועד אליקים. 
 .פה אחד אושר

 
 החברה הכלכלית לפיתוח מגידו-נציג עובדים ברוך שמיר .יפהאישור למינוי נציג ציבור יפתח  .8

ם של מר יפתח יפה כנציג ציבור ואת מר ברוך שמיר ימינויל מבקשים את אישור מליאת המועצה
 מהנדס המועצה כנציג העובדים בחברה לפיתוח כלכלי מגידו.  

 החלטה
את מינויו של יפתח יפה כנציג ציבור ואת מר ברוך שמיר כנציג עובדים בחברה  פה אחד הוחלט לאשר 

 .הכלכלית לפיתוח מגידו
 

 .תאגיד מי מגידו   נבחרים שרון דיין.אישור למינוי נציגת  .9
נבחרים בתאגיד מי מגידו.  דיין כנציגתמינויה של גברת שרון למליאת המועצה  מבקשים את אישור

 החלטה
 .מגידו-הוחלט לאשר  פה אחד את מינויה שרון דיין כנציגת נבחרים בתאגיד מי

 
 ואופן קיום הדיון. 2019הצגת נושאים לדיוני תקציב  .10

נוער, הסעות לחוגים,  -בין היתר עפ"י מסמך מצורף.  הציג את הנושאים לדיון אברהם אזולאי
 חוגים.

 .שייכות למועצה/אחריות של מי –מבקש לראות מודל לגבי מתקנים  מיטלר שחם
 .חינוך, ספורט וכדומה בהתאם לנושאים –מציע להזמין נציגים מכל הגופים  איציק חולבסקי

 מעוניין להוסיף נושאים:   צור שי
 גובה העלויות בקבוצות הספורט הבוגרות •
 –מדוע החלוקה שווה וסכמתית  –חלוקת החזרים הניתנים לישובים  •

עפ"י לא בטוח שזה נכון. יכול להיות שצריך לדון במפתח החלוקה 
 מצב סוציו' של הישוב. 

אין טעם להעלות רעיונות לפני  –בעיה עם דיונים שהופכים לדיוני סרק  לוי אבשלום
 .שיודעים סכומים

 בחלק של התקציב. ", אבל עדיין יש משחקצבוערוב התקציב " איציק חולבסקי
הזדמנות הוועדה לשוויון מגדרי תוצג במליאה. אני יו"ר הוועדה וחשוב כי  שרון שרי

הוועדה תבואי לידי ביטוי, שיכרו אותה ובטוחה כי בעתיד יהיו גם הצעות 
 .אופרטיביות

 
 



 

 
 

מסתכל על התקציב ככלי העיקרי של המועצה ולכן הייתי רוצה לראות פרטו  שוקי ליס
דברים קטנים שנבלעים בשוטף . רוצה לראות שהמועצה לוקחת 2019של 

 ומקדמת אותם. לראות שלתקציב יש חזון בנושאים כגון חינוך בינוי וכדומה.
ומה שאתה מציע כבר מיושם בתקציב השוטף ובתקציב הפיתוח  אתךמסכים  איציק חולבסקי.

זה חלק  –קבענו תכנית פיתוח רב שנתית כשנכנסתי לתפקיד  הרב שנתי.
אלו  –השקעה במתקני ספורט, אולם תרבות וכדומה מרכזי מביטוי של חזון. 

 השקעות עצומות. יש כאן פרויקטים בתהליך ואני מציע להפריד את זה
 .נציג תכנית פיתוח עתידית

 .הציג עדכון לגבי סטטוס סיום שיפוץ אולם מגידו ברוך שמיר
 .אם לא קובעים מועד זה מועד מתגלגל. צריך לכבד את הקהל שוקי ליס

 .קבענו מועדים ולצערי לא עמדנו בהם אזולאיאברהם 
 

 
 ברוך שמיר, מיכל כהן, שלמה בוזי. –עדכון שכר  .11

הבאנו הצעה לעדכון שכר  24/1/2018בישיבת מליאה קודמת שנערכה ביום  איציק חולבסקי
 .והתקיים דיון בנושא. אני דבק בעמדתי ובהמלצתנו לביצוע העדכון

, הציג את המסמך של משרד האוצר 24/1/2018בהמשך למליאה קודמת מיום  אברהם אזולאי
 :בנושא עדכון שכר של בעלי תפקידים המועסקים בחוזה אישי 

 85%-ל 80%-העלאה מ     מיכל כהן-גזברית המועצה
 80%-ל 75%-עלאה מהברוך שמיר   -מהנדס המועצה

 90%-ל 80%-מבקר פנים         העלאה מ-ישלמה בוז
 

 : והתקיימה הצבעהיים דיון בנושא התק
 8  -בעד  
 3   -נגד   

 
 החלטה

 .1.7.2018הוחלט לאשר את השינוי המפורט לעיל החל מיום 
 

 האצלת סמכויות חוק השמירה .12
מליאת המועצה מסמיכה את הוועדים המקומיים של יישובי המועצה להסדיר במקומה את שירותי 

 .2018 –)א( לחוק העזר למגידו )שירותי שמירה(, התשע"ח 8השמירה בישובים וזאת בהתאם לסעיף 

 

  



 

 
 

 
 שונות .13

 

 דיווח בנושא סיפוח ע"י יקנעם עלית .1 איציק חולבסקי
חלופות לדיון אשר נדחו ע"י קיימנו פגישות עם יקנעם עלית, הצגנו 

 יקנעם עלית
יש החלטות ממשלה על קיימות וחובת הכנת תזכיר חברתי  –שוקי 

 כלכלי. שוקי יעביר לאיציק את ההחלטות הנ"ל. 
 אשכול בתי כלא בצומת מגידו .2

נפגשתי עם עשרה שרי ממשלה לפני ישיבת הממשלה, כדי שיצביעו 
מחתי, התקבלה בעד הקמת אשכול בתי כלא בצומת מגידו. לש

רותי יהחלטה על העתקת כלא מגידו, מה שיאפשר לנו פיתוח תי
 בצומת מגידו

 לרמת מנשה מפעל ההשבה .3
. זהו פרויקט בקרוב יתחילו העבודות להקמת מפעל ההשבה בהר
 אדיר והישג אסטרטגי חשוב מאד לחקלאות בהר. 

 

 הרמת כוסית לפסח .14
בעשייה הרבה, מברך את בני המשפחה והעובדים  איציק מברך את חברי המליאה ומודה על השותפות

  בברכת חג שמח.

 

 

                                                                            

 איציק חולבסקי                          אברהם אזולאי            
 ראש המועצה                             מנכ"ל המועצה                                             

 
 

 

 

                                                                                               

   
 


