
 

 
 

 21.12.21מיום  12/21פרוטוקול מליאה 
 

 איציק חולבסקי, שרי שרון, גילה רון, שי צור, שרון דיין, גיורא שוהם, זאב שחורי,   השתתפו:      
 אורית קורין, עידית אריאל, מוטי ניסים, שוקי ליס.                        

 סאלם. חסרים   : יואל מחפוד, יעקב       
 , שלמה בוזי, עו"ד דני נחליאליהגר ראובנימיכל כהן,  נכחו       : אברהם אזולאי,       

 
 

ברג נציג מגידו החדש, במקום שרון דיין שסיימת את  נמברך את עודד סונ –איציק חולבסקי 
 . כרגע עודד נוכח כמשקיף עד לאישור משרד הפנים.תפקידה
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 שונות.    .9
 

 11/21אישור פרוטוקול מליאה  .1
 אושר.  - 11/21פרוטוקול מליאה 

 
 הצעה לסדר יום של עידית אריאל 

 
ד' בחוק   49מועצה. ע"פ סעיף עידית הציעה לדון בנושא של סגנית ראש  אברהם אזולאי 

המליאה תומכים בנושא , הנושא    ימחבר 2/3הרשויות המקומיות , אם 
 החברים( .   13-מ  2/3ידון ) 

להביא להצבעה היום מאחר ולא ענו   תיביקש  הדיון לא חייב להיות היום, עידית אריאל 
 . מבקשת לקיים על זה דיון לא חייבים היום. ילבקשת

 
 היום הוסרה, הוחלט על דיון בחודש פברוארהבקשה לסדר  

 

 אישור תברים  .2
 

 מציגה את רשימת התב"רים  מיכל כהן 
ישובים   5הזורע, יש במועצה יח"ד  34-ל תשתיות תב"ר  הסבר לגבי  ברוך שמיר 

משמעות ההגדרה השתתפות של משרד השיכון   2א'  אזור שמוגדרים
 .₪ ליחידה 68000והבינוי עבור תשתיות ציבוריות בסכום של 

עין השופט, הזורע, משמר העמק,   -הישובים הוגדרו בהחלטת ממשלה
 גבעת עוז, גלעד 



 

 
 

מבקש לשלוח את ההחלטה לחברי המליאה ומבקש שהשקעות המועצה   שוקי ליס 
 זה.   סבסודבעתיד מאחר והם מקבלים  ישקלו לגבי ישובים אלו

עזרה למדרך עוז לתשתית ביוב,    800kבעדכון תכנית הפיתוח אישרנו  איציק חולבסקי 
, לעומת משמר  7אישרנו את זה מאחר והסוציו של מדרך עוז הוא  

, הלמ"ס נגזר מתקציבי החברים לעומת הכנסות של  5העמק שהסוציו  
 תושבים.  

 החלטה 
 הוחלט לאשר את התב"רים

 

 בחשבון.  ח)לא לאדם פרטי( יילק לישוביםבחומש הבא נושא הסבסוד החיצוני -איציק חולבסקי

 

 2021לשנת   3אישור דו"ח רבעון  .3
 

 2021לשנת  3מציגה את סיכום דו"ח רבעון  מיכל כהן 
 מה הסיבה לירידה בתקבולי ממשלה ?  שוקי ליס 
הרבה פחות השתתפות של המדינה   ההייתבגלל שלא היה תקציב מדינה,  מיכל כהן 

 ולא הועברו תקציבים.  
 החלטה 

 אושר 2021לשנת   3דוח רבעון 
 

 202112.12. אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום  .4
 

 12.12.21מציגה את סיכום ועדת השקעות מיום  מיכל כהן 
 יש נקודות יציאה שאפשר להוציא כסף ?  האם עידית אריאל 

הכסף לא אמור להיות מושקע כרגע , אנחנו פועלים בהתאם להנחיה   מיכל כהן 
התשואה נרשמת כהכנסה לקרנות. המועצה לא עשתה משיכה מקרנות  

 הכסף מושקע בקרנות אלו לטווח ארוך.  אלה.
 
 

 ומגידואישור תקציבי ועדים מקומיים: רמת השופט, רמות מנשה  .5
 אישור תקציב ועד מקומי רמת השופט

 
 2022את תקציב ועד מקומי רמת השופט לשנת מציגה  מיכל כהן 
 מה זה נכסים ציבוריים? שוקי ליס 
 גינון, תאורה ותחזוקת מבנים ציבוריים. מיכל כהן 
 לפי מה נגזרת תמיכת המועצה בישוב ?  שוקי ליס 
סף עיקר השתתפות המועצה היא  יש נוסחה קבועה של השתתפות בנו מיכל כהן 

 מספר הילדים בבחינוך לכן הפער הרבה פעמים מתבטא 
בתקציבים שוטפים אין הקבלה בין אחוז ההשתתפות של הישוב לבין   איציק חולבסקי 

הישוב. יש נוסחה של  השתתפות המועצה המחולקת לארבעה    השתתפות
 נוספים דרך המחלקות פרמטרים . מלבד תקציבים 



 

 
 

המליאה מחליטה על הסכום אותו המועצה מעבירה לישובים ) בהתאם   שרון דיין 
לנוסחה שאושרה( ,בנוסף יש את תקציבי המדינה המועברים דרך  

ימים תקציבי חומש  המועצה בהתאם לפילוח אוכלוסייה, בנוסף קי
בנוסף לזה הישובים בוחרים לגבות גביה נוספת מהתושבים שלה  

 ובהתאם לגביה זו ניתנים שירותים נוספים.  
מבקש פירוט של השתתפות המועצה לכל ישוב לפי הנוסחה שאושרה   שוקי ליס 

 והתקציבים הנוספים שמועברים . 
 הצבעה 

 11  -בעד  
 1  -נמנע  

 
 החלטה 

 2022לשנת   תקציב ועד מקומי רמת השופט הוחלט לאשר את
 

 2022לשנת  אישור תקציב ועד מקומי רמות מנשה
 

 2022מציגה את תקציב ועד מקומי רמות מנשה לשנת  מיכל כהן 
 האם ישוב חייב לתקצב תרבות ? מה החובה של הישוב לספק לתושביו.  שוקי ליס 

חי רק ממה שמעבירה לו  הוועד יש הבדל בין ועד אגודה לוועד לכאורה   שלמה בוזי 
המועצה , תושב הרחבה משלם לאגודה. רמת השירות שונה בין ישוב  

 לישוב וכל ישוב מחליט על השירותים שלו.  
מבקש לקבל רשימה מה סמכויותיו של ועד מקומי ומה הסמכויות של   שוקי ליס 

 המועצה . 
 בחוק הרשויות הנחיה לפי סמכויות ולא לפי שירותים. יש  עו"ד דן נחליאלי 

מבקש לקחת את שוקי לכמה ישובים ולראות יחד את תקציבי הישובים   שלמה בוזי 
 השונים ללמידה והחלטה. 

 הצבעה 
 11  -בעד  
 1  -נמנע  

 
 החלטה 

 2022לשנת   הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי רמות מנשה
 

 מגידואישור תקציב ועד מקומי 
 

 2022מציגה את תקציב ועד מקומי מגידו לשנת  מיכל כהן 
 הצבעה 

 11  -בעד  
 1  -נמנע  

 
 החלטה 

 2022לשנת  הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי מגידו
 

  



 

 
 

 
 עין השופט אישור תקציב ועד מקומי 

 
 2022לשנת  עין השופט מציגה את תקציב ועד מקומי  מיכל כהן 

 הצבעה 
 11  -בעד  
   1-  נמנע 

 
 החלטה 

 2022לשנת  עין השופטהוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי  
 
 
 
 

 וועדה לתכנון ובניה יזרעאלים  2020אישור דו"ח כספי  .6
 

של הוועדה לתכנון ובניה   2020מציגה את הדו"ח הכספי לשנת  מיכל כהן 
 יזרעאלים
 להציג כל דו"ח כספי של תאגיד שאנחנו שותפים בו. מחויבים

 לפי מה מחולקים העודפים ?  שוקי ליס 
אנחנו מחויבים לפי מיכסות, מנגד מקבלים היטל בניה, והיטל השבחה   מיכל כהן 

 לפי כל ישוב. 
 א' אם יש תכנית פוגענית יזרעאלים נתבעים.  197 סעיףלפי 

כשתאגיד רוצה לחלק עודפים התאגיד מביא לאישור המליאה,   זאב שחורי 
 התקבולים הם לפי בניה, התשלום הוא לפי תושבים.  

 
  לתוספת השנייה לצו 7בהתאם לסעיף  הגדלת חוזה לקבלן בפרויקט בית עלמין רמות מנשה .7

 .  1958המועצות המקומיות ) מועצות אזוריות( התשי"ח 
שיפור חזות בית עלמין רמות   26/21מבקשים את אישור המליאה להגדלת חוזה עבודה למכרז 

 ₪ כולל מע"מ   352,066מנשה. סכום החוזה המקורי 
 מע"מ.₪ כולל   134,218ובסך של   38%ההגדלה בשיעור של 

 . ₪ כולל מע"מ 486,284סכום החוזה לאחר ההגדלה יעמוד על סך  
 

 החלטה 
 מההצעה   38%-ב הוחלט לאשר את הגדלת החוזה בפרויקט שיפור חזות בית עלמין רמות מנשה 

 
 2022אישור מסגרת תקציב לשנת  .8

 לפי מצגת 2022מיכל כהן הציגה את מסגרת התקציב לשנת 
 

 הצבעה 
 11 –בעד 

 1  –נמנע 
 

 החלטה 
 2022הוחלט לאשר את מסגרת התקציב לשנת  

 
 איציק חולבסקי -דיווחים .9



 

 
 

 

 עלית  םליוקנעסיפוח שטחי מועצה אזורית מגידו מאבק נגד  •
מציג את הרחבת מנדט הוועדה לשטחים ליד צומת התשבי. מתאר את המצב כרגע מול 

הוועדה  משרד הפנים והמאמצים שנעשים למנוע את חתימת השרה על המלצת 
 הגיאוגרפית ולמידת הדו"חות של ארית צרף נתניהו ע"י משרד הפנים.

 כרגע השגנו : 
 עיכוב בחתימה 

 הרחבת מנדט הוועד הגיאוגרפית לשטחים ליד צומת התשבי.
לשלומי הייזלר יו"ר המועצה הארצית לתכנון  העברת הדוחות של פרופ' צרף נתניהו  

 ודיון. ללמידה  ובנייה
 
 
 
 

 ח'   37תמ"א  •
ח', המועצה הארצית  37ום התקיים דיון במועצה הארצית בנושא צמצום שטחי תמ"א  הי

הנחתה את רשות הגז ומשרד האנרגיה לחזור תוך שנה למועצה הארצית עם הסבר איך  
 הם מציעים לצמצם שטחים. 

 

 66כביש  •
ואנחנו לוחצים חזק שהכביש יכנס לתכנית   2022אנחנו נכנסים לרבעון הראשון של  

 קרובה .  החומש ה
 
 
 

                                                                                             

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  

 

 


