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 14/17אישור פרוטוקול מליאה  .1
 מאושר. 14/17פרוטוקולן מליאה 

 
 סיום תפקיד ופרידה מניר בורנשטיין נציג מגידו במליאה .2

תרומה  בעלתניר חבר במליאה כשנתיים, במהלכן גילה מעורבות ונוכחות  איציק חולבסקי
משמעותית. ניר הראה איזון נכון בין היותו נציג הקיבוץ לבין היותו חלק 

לאיכות הדיונים המצוינת מדירקטוריון המועצה. מודה לניר על התרומה 
 ולאווירה הטובה. מאחל לניר הצלחה.

שנים כיו"ר ועד ההנהלה במגידו. למדתי המון וזה עזר לקיבוץ  3אני מסיים  ניר בורנשטיין
דו בנוכחות ובהשפעה על החלטות המועצה ומהלכיה. השילוב בין שני מגי

התפקידים )יו"ר ועד הנהלה ונציג ישוב במליאה( הוא נכון לישוב ונכון 
 –להשתלבותו בפעילות הכללית של המועצה. מאחל הצלחה לשרון דיין 

המחליפה בתפקיד.  הצלחה למליאה בכל תחום עיסוקיה, איומים מבחוץ 
 פנים. ואתגרים מב

העברנו למשרד הפנים בקשה לאישור שרון כחברת מליאה, שרון תחל  אברהם אזולאי
 מהמליאה הבאה להיות חברת מליאה מהמניין. 

 

  



 

 
 

 הצגת פעילויות ותכניות בי"ס מגידו .3

לפני דבריה של סימה מבקש לעדכן: אתמול התקיים ביקור של מנכ"ל משרד החינוך  איציק חולבסקי
במועצה, נפגש עם כל מנהלות בתי הספר ומחלקות החינוך השונות. היה ביקור מרשים 

 ומוצלח. 
 מסבירה עפ"י מצגת סימה מנט
 האם מתארגנים מבחינת המבנים לצפי הגדילה? שוקי ליס

 פדגוגי ופיזי )בנייה( –התחלנו תהליך מול משרד החינוך בהחלט,  אברהם אזולאי
מסבירה עפ"י מצגת. תשלומי ההורים יקטנו בשנה הבאה עקב הנחיות ואיסורים של  רונית הראל

משרד החינוך. במצב כזה, ביה"ס לא יוכל להמשיך ולתת את המשאבים הגדולים והכלים 
גבוהה תישמר. יש לנו חצי שנה הראויים לתלמידים כדי שהרמה החינוכית והאקדמית ה

 להתארגן לכך, קוראת למועצה להתכונן. 
מברך את סימה על ניהול מצוין. דובר במליאה על מחסור לימודים טכנולוגים. לא רואה  אבשלום לוי

 לא.  –מדוע צריך תחרות בין בתי ספר, מי שרוצה שיבוא ומי שלא 
ם יחד עם איל רום. השאיפה היא להקים מרכז רונית ואני כבר התחלנו לקדם את התחו סימה מנט

 טכנולוגי בבית הספר. 
 התרשמתי מהגישה והמצגת. ישר כוח.  שוקי ליס

 בימינו צריך להיות דגש על כך. –מתמטיקה מהווה את הבסיס ללוגיקה 
 כיצד מטופל? -שיימינג, אלימות, הטרדות מיניות

 מבקש להבין לעומק –מה חובה, מה מרצון  –תשלומים 
מלר"ת: אופן למידה שהלך לאיבוד בדרך, עברו מספיק שנים כדי לעשות חשיבה מחודשת  שרי שרון

 בנושא.
 אולי משם ישתחררו תקציבים.

תשלומי הורים: הרבה בתי"ס מתמודדים עם אותו מצב, גם עומרים. הבעייתיות בגבייה 
נוספת היא גדולה. צריך לבדוק דרכים נוספות לגבייה מההורים. לבדוק נושא עמותה, 

 כמו בפלגים. 
אני גם נציג בפורום הורים. הישוב שיש לו הכי הרבה תלמידים בבית הספר הוא יקנעם  שי צור

נעם המושבה שולחים ילדיהם ליגור. לא ברור למה. כל תלמיד שעובר לבי"ס עילית. יק
 אש"ח.  15אחר לוקח איתו 

ללא תשלומי הורים אין בי"ס. עלות אחזקתו הפיזית של הקמפוס היא גדולה מאוד, צריך 
 לחשוב מה עושים עם זה. ההורים מבינים ומעוניינים לשלם, הם מבינים את היתרונות.

יש עלי תלונות במשרד הפנים מהורים על  -ובם הכמעט מוחלט מבינים, אך עדיין ר רונית הראל
 תשלומי הורים 

ביה"ס הוא גאוות המועצה, עפ"י כל המדדים. תמיד יהיו תלונות אך ביה"ס ככלל מצוין.  קרין שטרן
החינוכית, אקדמית, חברתית וערכית  מהרמהקוראת למליאה לא לתת לביה"ס לרדת 

 הוא נמצא היום. הגבוהות בהן 
נעשו צעדים קדימה מאוד משפרי אוירה, יש היום בביה"ס גאוות יחידה, הרגשה שהוא  אברהם אזולאי

שייך לכולם. סימה נכנסה לתקופה לא פשוטה אך מובילה את ביה"ס עם הרבה השקעה 
ובאופן מצוין. כפי שרונית ציינה שת"פ בין הורים, בי"ס ורשות הוא חשוב, מקדם וצריך 

 שמר אותו. ל
ביה"ס הוא של המועצה, של כולנו. כולנו שותפים למציאת פתרונות לשימור האיכויות 

 שלו. 



 

 
 

בפלגים -מודה לרונית שבהמשכיות מובילה בהרבה מחויבות איכותית את ועדי ההורים איציק חולבסקי
מנטור חשוב  –והיום במגידו. לקרין על ההובלה של כל מערכת החינוך, לאברהם שמסייע 

 ביותר. לסימה שנכנסה עם מנהיגות מאוד מרשימה. 
 ועוד...  וץ לקופסה, מרוץ הלפידחיומיים מ -ישנן כל הזמן פעילויות נפלאות 

החלטנו שעל הנושאים הגדולים של התקציב )בי"ס מגידו ביניהם( נתחיל לדון כבר סביב 
פסח, נדון בנושאים אלה לעומק, מאמין שיחד בכוחות משותפים נמשיך להצעיד את 

 ביה"ס קדימה. 
 

 אישור תב"רים .4

 מסבירה עפ"י מצגת מיכל כהן
 תקציבים ממשרד הדתותמברך את רונית משה על כך שמשיגה  אבשלום לוי

 נעשית הרבה עבודה ע"מ לקבל תב"ר.
 חשוב לעשות תכניות מסודרות כדי שנהיה מוכנים לקולות קוראים שמתפרסמים

 איך זה משפיע על הלוואות המועצה? -הלוואת פיתוח שוקי ליס
 , אך נעמוד בהחזר שלה.זו הלוואה שלא נלקחה בחשבון מיכל כהן
 יע פעמיים.מופ 1344תב"ר  שוקי ליס
 פעם להרחבה ופעם לתכנון –הלוואה  מיכל כהן

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

 

 למתן שירותי קליטת פסולת מוצקהפטור ממכרז  .5

 המועצה ערכה מכרז למתן שירותי קליטת פסולת מוצקה אברהם אזולאי
שהוגשה נפלה בשל כך במכרז הראשון לא היה זוכה במכרז כיוון שההצעה היחידה 

 שהייתה גבוהה משמעותית מאומדן המועצה.
 המועצה ערכה מכרז נוסף ולא הוגשה אף הצעה.

)ח( לתוספת  22מבקש את אישור המליאה להתקשר בחוזה בפטור ממכרז עפ"י סעיף 
 .1958לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח  ההשניי

 מצ"ב חוו"ד של היועץ המשפטי
 החלטה

 .עפ"י חוות דעת של היועץ המשפטי להתקשר בחוזה ללא מכרז פה אחדהוחלט לאשר 
 

 עדכון שכר של בעלי תפקידים המועסקים בחוזה אישי )גזבר, מהנדס, מבקר( .6

הציגה את המסמך של משרד האוצר בנושא עדכון שכר של בעלי תפקידים המועסקים  אברהם אזולאי
ברוך -בוזי שלמה, מהנדס המועצה-מיכל כהן, מבקר פנים-גזברית המועצה – בחוזה אישי

 שמיר.
 

 התקיים דיון בנושא והוחלט על המשך דיון במליאה הבאה.
 

 2017 לשנת  תלונות הציבור הממונה על הצגת דו"ח שנתי של  .7

 מברך את שלמה בוזי שקיבל דרגת אל"מ. בהצלחה וכל הכבוד. איציק חולבסקי



 

 
 

 מסביר עפ"י מצגת.  שלמה בוזי
מצב המועצה טוב מאוד מבחינת תלונות הציבור, מראה על שביעות רצון וגם על 

 התמודדות הישובים.
  

 

 דיווח בנושא תכנית הסיפוח והיחסים עם יקנעם עילית .8

 מסלולבמסלול אחד. מסלול שני ומאיים יותר הוא  הנושא עומד בוועדה הגאוגרפית איציק חולבסקי
הצלחתי לדחות פעמיים את הדיון בקבינט הדיור ובפעם השלישית הצבנו בלוק הותמ"ל. 

 חוסם.
שרים שהתנגדו והדיון בקבינט הדיור  3בלחץ ציבורי ותקשורתי ולובי פוליטי חזק היו 

 נדחה שוב.
ש במבקש זמן לדיון בחלופות. מטרת העל לשהקבינט אין מצב לדחות עד אין סוף, אלא 

 קשה ונפעל בו בכל הכוח.את התוכנית. זה מאבק 
כיוון שמדובר בקבינט הדיור, מציע לבדוק האם כדאי להביא זאת כמשהו ערכי וחושב  יהושע ליס

 שבקבינט ידונו גם בנושא הטבע, הנוף והמרחב הביוספרי ומשהו ערכי.
 

 שונות .9

 בשילוט של המרחב הביוספרי אין שלט שכולל את גבעת עוז בתוך המרחב. אבשלום לוי
 אבקש מהגר לתת לך הסבר איציק חולבסקי

 בתי כלא
בישיבת הממשלה הקרובה ממשלת ישראל עומדת להחליט על הקמת אשכול בתי הכלא  יאיציק חולבסק

 בצומת מגידו. דבר שייתן תנופה גדול לפיתוח האזור.
מתחמים  2היינו בדיון במינהל התכנון בנושא בתי כלא נוספים בארץ. בשטחנו מסומנים 

שאנו מתנגדים נחרצות והנימוק העיקרי הוא  הדגשנוליד בסיס אליקים וליד פמ"ת.  –
 הקמת הכלא בצומת מגידו.

   

                                                                            

 איציק חולבסקי                          אברהם אזולאי            
 ראש המועצה                             מנכ"ל המועצה                                             

 


