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 8/17אישור פרוטוקול מליאה  .1
 אושר  - 8/17פרוטוקול מליאה 

 
 2017לשנת  2רבעון  השקעותאישור פרוטוקול ועדת  .2

 

 

 
 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות .3

 
עפ"י מצגת. מציינת כי במועצה קיימת אגודת מציגה תבחינים לעמותות ספורט  מיכל כהן

 ספורט אחת.
הערתי בעבר שצריך להיות מקרה כללי ומקרה פרטי של אגודת הכדורגל. מדוע  זאב שחורי

 דווקא כדורגל?
 אך ורק בשביל כדורגל. שהתמיכה היא נשמע  ניר בורנשטיין

 צריך תבחינים שיהיו פתוחים למשהו נוסף מלבד כדורגל. זאב שחורי
תמיכה בכל שאר בעבר אישרנו תמיכה לכדורסל. בתקציב אגודת הספורט יש  מיכל כהן

 המקצועות הפעילים אצלנו.
כדי שתחום הכדורגל יהיה בהפעלת המועצה, זו הדרך לתמוך. כתוצאה מזה אנו  אברהם אזולאי

מקבלים תמיכות ויכולים להפעיל את נבחרת הנוער. אם רוצים לפתח דברים אחרים 
ייבים הספורט, מפתחים את זה שם. במקרה של כדורגל אנחנו ח עמותותזה במסגרת 

 לפעול ככה, אחרת לא נוכל להפעיל בעצמנו.
 התמיכה בכדורגל לא מונעת מפעילויות אחרות להתקיים. איציק חולבסקי

 מציגה עפ"י מצגת מיכל כהן
 מציין כי ישנן תוצאות יפות. איציק חולבסקי

 החלטה
 2017לשנת  2הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת השקעות רבעון 



 

 
 

 ישנן אגודות נוספות שאנו לא מפתחים? עירן בן משה
 .הקימה ומפעילהפנייה ומחלקת הספורט  ההייתבתחום הסייף  אברהם אזולאי

 החלטה
 ועדת תמיכותהוחלט לאשר את פרוטוקול 

 

 ספורטולאישור תבחינים למרכז יום  .4

 
מיועד לגילאור. אנו רוצים לתת תמיכה לגילאור, למרכזי יום לקשישים בתוך  אברהם אזולאי

 המועצה. 
 יש הבדל כלשהו בתבחינים משנה קודמת? שוקי ליס
 ההבדל היחיד הוא שיש פירוט חודשי בנוסף לפירוט השנתי מיכל כהן

 החלטה
 לאשר את התבחינים למרכז יום ולאגודות ספורטהוחלט 

 

 אישור תב"רים .5

 מסבירה עפ"י מצגת מיכל כהן
נתקבל בעקבות השריפות שהתחוללו אצלנו בחודש ₪  1,000,000תב"ר שריפות ע"ס  איציק חולבסקי

. ישנו פירוט מדויק לגבי הפריטים והתחומים עליהם ניתן להוציא את 2016נובמבר 
 במועצה התייעצות בנושא ונביא לידיעת המליאה.הכסף. נקיים 

לאחר השריפות הישובים נתבקשו והגישו דו"ח הוצאות. ידוע לי שלא קיבלנו פיצוי, אך  ינון נבו
 האם ניתן מהסכום שנתקבל עכשיו לקבל פיצוי כלשהו?

 בקשת ינון הגיונית בהחלט. נבדוק ונשיב. איציק חולבסקי
 הנכסים?מה מצב סקר  שוקי ליס
 מדידות של בתי מגורים וממשיכים לבתי עסק.ביקנעם המושבה סיימנו  מיכל כהן

 השנים האחרונות. 5. כולם נמדדו ב אלובהזורע ובמשמר העמק מבצעים סקר בימים 
 תב"ר סימון כבישים ומתקני בטיחות מתייחס לקרבה למוסדות חינוך ברוך שמיר

 ל מועצה?כולל מוסדות חינוך שאינם ש שוקי ליס
 כן. כולל תמרור מאוד מסוים עפ"י הנחיית משרד התחבורה. אני איש הקשר במועצה ברוך שמיר

 החלטה
 הוחלט לאשר את רשימת התב"רים

 

 עדכון על בדיקה ראשונית של הקמת עיר חרדית בעמק יזרעאל .6

)המסמכים מסביר עפ"י מצגת + מכתב הפניה למועצה בנושא + מכתב תגובת המועצה  ברוך שמיר
 מצ"ב(
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איום אחסון קונדנסנט: הוקם מטה משותף עם יקנעם עילית, יו"ר המטה  .1 איציק חולבסקי

מכל ₪  100,000ליאורה חי. הגר ראובני מהמועצה. הוגדר למטה תקציב של 
לפעולה. אם המאבק יתעצם נצטרך להגדיל  60,000לבג"ץ,  40,000רשות, 

 תקציב. 
 מחר תתקיים פגישה שלי עם מנכ"ל משרד האנרגיה בנושא זה. .2
מחר תתקיים פגישה שלי עם שר הבריאות בה אראה סיכונים בהצבת  .3

 המיכל.
נדחתה פגישה חשובה עם השר להגנה"ס, למועד לא ידוע. פגישת מפתח,  .4

 נמשיך ללחוץ שתתקיים.
. שד"ת: התקיימה פגישת ראשי רשויות, כולל אותי, חילקנו משימות .5

 המאבק נמשך. זהו פורום קבוע שנפגש, מוודא שכולם מכווני מטרה בנושא. 
בספטמבר.  בוועדה מחוזיתקיבלנו היום הודעה שהדיון על הטורבינות יהיה  .6

היזמים לוחצים. מועד בעייתי לנו, ננסה לדחות. העמדה היא שכל עוד לא 
 , לא נוכל לאשר טורבינות. 400נמצא פתרון לקו 

פעמים  4לא התכנסה הרבה זמן, אנו מחויבים בחוק לכנס  הנהלת המועצה: .7
, נאשר ובמהלך דיוני אנשים 6בשנה. למליאה של ערב החג נביא הצעה של 

 תקציב נכנס אותה.
 מה ההבדל בין מליאה להנהלה? שוקי ליס

הנהלה מהווה צוות מצומצם המכין את המליאה, "מבשל" את הנושאים לפני  אברהם אזולאי
 צוות להתייעץ עמו, לבוא למליאה מוכנים יותר.מליאה. 

, אך יש להיות ערניים מאוד למשרדים, 2017מאבק הסיפוח: הנושא לא יידון ב  איציק חולבסקי
בעיקר משרד השיכון, כלפי מחטפים למיניהם. המגמה בארץ היא בנייה מאסיבית, 

 מחפשים שטחים לבנייה כל הזמן. 
אני קושר  טורבינות גם לסיפוח. אם נאשר טורבינות זה יהווה תקדים סביבתי  שוקי ליס

 להתנגד לבנייה גבוהה ולסיפוח שטחים פתוחים.  CASEמסוכן, ולא יהיה לנו 
בהתראה קצרה. דנו על נושאים שונים: בחודש במועצה שר החקלאות ביקר היום  איציק חולבסקי

י מפעל ההשבה. ישובים אלה צריכים הקרוב תתקיים ישיבה עם יישובי ההר לגב
להתחייב על קבלת מים במחיר קבוע, לאורך שנים, אחרת לא יוכל לקום מפעל 

ההשבה. אנו מבקשים תמיכה גם ממשרד החקלאות, וגם להגדיל מענק ממשרד 
לקבל פועל מול קק"ל  –האוצר. מחיר מים אטרקטיבי מחייב להגדיל מענק. בנוסף 

 . 2018 לשנתקולות קוראים דרך  מענק
 המים יגיעו ממרכז הארץ. 

 כיצד ייעשה מימון התחזוקה השוטפת? שוקי ליס
 אגודת המים מול החקלאים.  איציק חולבסקי

צרכני המים בעיקר הם מטעים. יש לקחת בחשבון שתהיה אמירה סביבתית נגד  ינון נבו
 נטיעת מטעים, צרכני המים. 

ינון צודק, אך הדיונים על מסדרונות אקולוגים התייחסו גם למטעים מתוכננים, לא  איציק חולבסקי
 רק קיימים. 

שריפות: בשבועות האחרונים אנו עומדים בפני שריפות הנגרמות מהצתות. תיעשה  
פנייה לשר ארדן להקים תחנת כיבוי בגב ההר. שלחתי לו מכתב, שוחחתי עמו, נמשיך 

 והוא הנחה לסייע לנו.  מג"ב קובי שבתאילפעול מולו. פניתי למפקד 
 מדוע לא לערב את פיקוד העורף? להרים "חוזי" לתקופה ארוכה? ניר בורנשטיין



 

 
 

יש בעיית מודיעין. מוקד שהוצת אתמול הוא במרחב חוף. יש להם בעיה לטפל. צריך  איציק חולבסקי
 להכניס שב"כ לתמונה כי ההצתות הללו הן בגדר פיגוע לאומני. 

צהרונים: יש חוק של הפעלת צהרונים בבתיה"ס, תכנית "ניצנים". אצלנו במועצה  ברהם אזולאיא
יופעלו צהרונים בישובים, לא בבתי הספר. השנה החוק לא חובה אלא בגדר הרצה. 

לילד. נכנסנו לתכנית ₪  200המועצה הצטרפה, יהיה רק בישובים. אנו אמורים לקבל 
 ונראה כיצד עובדת.

 לפנות למיכל מלכה, מנהלת מחלקת נוער וילדים. –פים לפרטים נוס
 

 

                                                                            

 איציק חולבסקי                          אברהם אזולאי            
 ראש המועצה                             מנכ"ל המועצה                                             

 


