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 3/17אישור פרוטוקול מליאה  .1
 מאושר  - 3/17פרוטוקול מליאה 

 פרידה מעילם צור נציג משמר העמק במליאת המועצה  .2
בשל עומס גדול  שנים, 6 –, אחרי יותר מ עילם מסיים חברותו במליאה איציק חולבסקי

 מביע הערכהאני בניהול הכלכלי של משמר העמק. יחליף אותו שי צור. 
בצוותים , בוועדות, במליאה ע"י עילם, לאופן מילוי התפקיד גדולה
שסייע לנו הרבה ניסיון וידע , חלקם צוותי "אד הוק". לעילם שונים
  .בהמשך ומאחל הצלחה על תרומתו האיכותית . מודה לעילםרבות

 מאחל הצלחה לשי צור נציג משמר העמק במליאת המועצה
. יש לנו מועצה טובה ויש על הדברים החמים מודה למליאה ולאיציק עילם צור

 גים טובים וראויים. תמשיכו כך.לשמור עליה. הגענו להיש
 
 

 נציג משמר העמק במליאת המועצה .3
 משמר העמק מינה את שי צור כנציג משמר העמק במליאת המועצה.



 

 
 

 
 אישור תב"רים .4

 מסביר עפ"י מצגת. אברהם אזולאי
 לאליקים נוצלו משהו?₪ ממיליון  שוקי ליס

 פחות ממאה אש"ח איציק חולבסקי
 מחכים?מדוע? למה  שוקי ליס

הממונה. מתחילים ממש  דולווע גלילמנגב  חיכינו להשלמות שונות איציק חולבסקי
 לבצע את התוכנית. בקרוב

 על מה מוציאים? רוני ברניר
 גן שעשועים, לוח תאורה, בית העם ועוד. יעקב סאלם

   ש"ח מיליון 1 שלקיבלנו סכום נוסף האם  בהתייחס לאולם המופעים:  שוקי ליס
 .לשיפוץ האולם סופי  הכמעט זה הסכום כן, איציק חולבסקי

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

 
 שחרור כספים מתקציב מותנה .5

 מסביר עפ"י מצגת אברהם אזולאי
 החלטה

 הוחלט לאשר שחרור כספים מתקציב מותנה
 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות .6

 מסביר עפ"י מצגת אברהם אזולאי
 עמותות נוספות ביקשו? עירן בן משה

 לא אברהם אזולאי
 החלטה

 14.3.17שר את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום הוחלט לא
 

 מינוי ינון נבו כחבר דירקטוריון בחברת מי מגידו .7
בחברת  כדירקטורמבקש את אישור חברי המליאה למינוי ינון נבו  אברהם אזולאי

 "מי מגידו"
 החלטה

 מגידו-מינויו של ינון נבו כדירקטור בחברת מיהוחלט לאשר את 
 

 הצעה לנוהל "אזרחות כבוד" .8
 מסביר עפ"י מסמך בשקף. אברהם אזולאי

 מישהו עומד על הפרק? זאב שחורי
 לא איציק חולבסקי

האם מפורט מה קורה כשיש מועמד בעל עבר פלילי/ מעשה לא ראוי  שחם מיטלר
עבר פלילי, ללא עבירת קלון  וכד'? לא נכון לפרט שיהיה מישהו ללא

 וכד'?
לא מצאנו צורך להכניס סעיף כזה. בכל מקרה המליאה תצטרך לדון  אברהם אזולאי

 בכל מקרה לגופו, כך שבמידה ויהיה מקרה כזה נדון עליו.
 החלטה

 אזרחות כבוד"מתן הוחלט לאשר את ההצעה לנוהל "



 

 
 

 

 
 

 למ"ב "מגידו"  -מ"ב "רמת מנשה" ל -מ שינוי שם המרחב הביוספרי .9
 

החלפה סופית של השם יש צורך בחתימת נציגי הישובים במליאה  לצורך הגר ראובני
 לאישור

 כל חברי המליאה שנכחו בישיבה אישרו בחתימתם. 
 

 אישור פתיחת חשבון בנק הפועלים לקרן היטלי שצ"פ .11
 מסביר עפ"י מצגת אברהם אזולאי

 החלטה
 פתיחת חשבון בבנק הפועלים לקרן היטלי שצ"פהוחלט לאשר 

 
מתן הרשאה לשירותי הסעות במסגרת פסטיבל יערות  –אישור התקשרות בפטור ממכרז  .11

 2117מנשה 
למכרז הוגשה הצעה אחת שנפסלה ע"י ועדת מכרזים, מבקש מחברי  אברהם אזולאי

 המליאה אישור התקשרות בפטור ממכרז 
 מדובר?באיזה סכום  יואל מחפוד

 אש"ח בערך 111 אברהם אזולאי
 ניתן לנהל עם הספק מו"מ עכשיו? שוקי ליס

 בהחלט אברהם אזולאי
 החלטה

הוחלט לאשר התקשרות בפטור ממכרז למתן שירותי הסעות במסגרת פסטיבל יערות 
 מנשה

 
מתן הרשאה למכירת משקאות קלים וחריפים במסגרת  –אישור התקשרות בפטור ממכרז  .12

 פסטיבל יערות מנשה
למכרז הנ"ל לא הוגשו הצעות, מבקשת מחברי המליאה אישור  אברהם אזולאי

 התקשרות בפטור ממכרז
 החלטה

הוחלט לאשר התקשרות בפטור ממכרז למתן הרשאה למכירת משקאות קלים וחריפים 
 .2117במסגרת פסטיבל יערות מנשה 

 
 שונות .13

 , מזמין את כולם.)שירת שלום שבזי( באליקיםמעניין היום אירוע  איציק חולבסקי



 

 
 

סטודנטים. תיארתי בפניהם את  55 -בשבוע שעבר חולקו מלגות ל 
המאבקים שאנו מובילים. אתמול התכנס צוות המאבק, הצטרפו 

נציגי המליאה של הישובים המאוימים, מבקש שחברי מליאה נוספים 
יהיו נוכחים בפגישות הצוות, או נציגי ישוב אחרים. אנו עומדים בפני 

 , בשבועות הקרובים ממש. אנו ממשיכיםבצפון ועדה גאוגרפיתמינוי 
למרות שנראה כי הדיון בבקשה של יוקנעם עילית לא יהיה  במאבק,

 מהראשונים שהועדה תעסוק בהם. 
תתקיים צעדת יוקנעם עילית שתעבור גם בשטחים שלנו,  13.4.17 -ב

אנו דנים מה יהיה אופי המחאה שלנו שם, כנגד הסיפוח וכנגד בינוי 
ר אני מציג את עמדתנו במרכז המועצות האזוריות . מחשדה התעופה

ודורש מהם להיות בראש המאבק "היום זה מגידו, מחר מוא"ז 
 אחרת". 

 אם ועדת גבולות מחליטה לרעתנו, יש לנו זכות ערעור? שלמה בוזי
הועדה לא מחליטה אלא רק ממליצה. השר מקבל את ההחלטה  איציק חולבסקי

 חליט בניגוד להמלצת הועדה.בסופו של דבר, והוא יכול לה
 

 ממשיך המאבק כנגד הקמת שדה התעופה ברמת דוד  איציק חולבסקי
שדה שדיבר על כך שיקום   בו נכחתי, השר כץ היה היחידשבכנס  שוקי ליס

ברמת דוד. כשדיברתי אתו באופן אישי הוא הבין כי רמת דוד  תעופה
ן למדינה את יהיה שדה קטן לצרכי המדינה, ושהוא למעשה לא יית

 הפתרון המבוקש.
בשבוע שעבר ביקר אצלנו אודי אדם, מנכ"ל משרד הביטחון. העלנו  איציק חולבסקי

ג'וערה, תוספת תקציב למרכיבי ביטחון ג. עוז  -כמה נושאים בפניו
ג'וערה יעבור למועצה, בשותפות עם  -ועוד. לדברי מנכ"ל המשרד

הוא אמר חד משמעית שלא יהיה שדה  –לשדה התעופהקק"ל. באשר 
שתנו לתוספת תקציב המנכ"ל אישור את בק תעופה בינ"ל בנבטים. 

 עבור גבעת עוז. ביקשנו פינוי הבסיס הנטוש ליד כפריין
עמדת מערכת הביטחון נגד נבטים ברורה לחלוטין. הם מציגים  שוקי ליס

 שיהיה שדה בעמק. 
 ף שדה בים על פני העמק. מנכל המשרד אמר שיעדי איציק חולבסקי
: בעבר התקיים מאבק עיקש בנושא. הוחלט על חלופה, 411קו  איציק חולבסקי

יש על זה כעת ויכוח, שמעורבים בו  .כפרים של ואדי ערהצפונית ל
בלבד המרחב  גופים שונים. בשל כך הוחלט להחזיר לתוואי הקודם

. אביגדור יצחקי סייר במועצה, הראיתי לו את תוואי הביוספרי
לא תתקבל החלטה ב  שעל פי בקשתנוהשטח. הישג הסיור הוא בכך 

. ביום א' ח. הצעתי לו שהמועצה תנסה לגשר בין המעורבים בוויכו4/4
הקרוב אפגש עם גורמים חשובים נוספים ונקדם את המשך הפעילות 

 שלנו מול משרד הביטחון. 
 לאן הולך? 411קו  יררוני ברנ

לכיוון אלון תבור, מתחיל מכיוון חדרה. אחד הטיעונים שלנו יהיה  איציק חולבסקי
שיעצור את התפתחות קיבוץ גלעד. כל הגופים הירוקים, כולל 

 המשרד להגנת הסביבה מתנגדים להעברת הקו. 
 תשלחו לנו את התוואי, שיהיה ברור יותר ניר בורנשטיין

בג"ץ נגד ההחלטה להקים מיכל  מגישיםבסדר גמור. בנושא חגית,  איציק חולבסקי
 חירום בחגית. 

בתוך שטח ביוספרי היא תקדים. אח"כ יהיה קל יותר  411העברת קו  שוקי ליס
 לקבל החלטות אחרות שתפגענה בנו. צריך לקחת זאת בחשבון.



 

 
 

 בהחלט כך. זה המסר שלנו. איציק חולבסקי
 ורבים?אונסקו מע ניר בורנשטיין

  לא מעורבים, אך בהמשך נערב אותם. איציק חולבסקי
 הרווחים מהאתר לאן הולכים? –אתר חגית  שרי שרון

הולכים לחוף כרמל. אנחנו נגיש בקשה לוועדה גאוגרפית לקבל חלק  איציק חולבסקי
 מהארנונה.

אין לנו שטח להכנסות. צריך שזה יהיה גם טיעון, להשאיר לנו שטח  שוקי ליס
 להכנסות אפשריות. 

דברים נוספים שאנו ממשיכים לפתח: ג'וערה, צומת מגידו, מרחב  איציק חולבסקי
המועצה, מבוא כרמל ואולם התרבות שלנו שייחנך בסוף  מתחם

בים הקיץ הקרוב. אולם ספורט בעומרים, מתקני ספורט בהרבה ישו
בי"ס קשת התקווה. מאחל  בניית נוספים, הגדלת בי"ס פלגים, 

לכולנו חג של צמיחה ופריחה, פיתוח ללא סיפוח. לכל תושבי המועצה 
 המשך תנופה והצלחה במאבקים שלנו. 

מזל טוב  -מברך את אליאב נהרי על בחירתו לקב"ט המועצה. בנוסף איציק חולבסקי
למכרז לקב"ט מוסדות חינוך  על לידת הבת השלישית. בקרוב נצא

 וסייר המועצה.
 בתוספת דברים בענייני החג.מברך את כולנו לחג פסח שמח וכשר  יואל מחפוד

 
 

 

                                                                            

 איציק חולבסקי                          אברהם אזולאי            
 ראש המועצה                             מנכ"ל המועצה                                             

 


