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 אושר פה אחד.  16/22פרוטוקול מליאה 

 
 אישור תקציב וועדים מקומיים .2

   2023אישור תקציב ועד מקומי רמת השופט לשנת 
 הציגה את תקציב ועד מקומי רמת השופט   מיכל כהן 

 החלטה 
 2022ועד מקומי רמת השופט לשנת הוחלט לאשר פה את תקציב 

 
 2023אישור תקציב ועד מקומי מדרך עוז לשנת 

, מבקשים אישור בהתאם  2023הוועד טרם הגיש את התקציב לשנת  מיכל כהן 
 . לכשיגישו את התקציב נעדכן. 2022לתקציב שנת  

 לישובים שלא יגישו בזמן את התקציב.  סנקציות בעבר אמרנו שנטיל  שוקי ליס 
 זה לא שאין תקציב, יש בעיה לאזן.  יואל מחפוד 

 לביוב ? איך זה משפיע על ההחלטה לקבלת ההלוואה   עידית אריאל 
מחר אמורה להתקיים פגישה עם מדרך עוז להסדרת עניין התקציב.   איציק חולבסקי 

 ברחובות. אין קשר לביוב מאחר וביוב לא יכול לזרום 
 החלטה 
 . 2023לאשר את תקציב ועד מקומי מדרך עוז לשנת פה אחד הוחלט 

 



 

 
 

 "אופק לתעסוקה" )מעברים בעמק(  2021של שנת דו"ח כספי  הצגת .3

 "אופק לתעסוקה"  2021של שנת  מציגה את הדו"ח הכספי מיכל כהן 
הצגת הדו"ח היא לידיעה במסגרת הצגת תקציבי תאגידים שהמועצה  

 בהם. חברה 
מנהלת מעברים התחלפה. נעשה פנייה למנהלת החדשה  על מנת להציג   איציק חולבסקי 

 את הפעילות בפני חברי המליאה. 
 
 

 אישור תב"רים  .4
 שיפוצים בבי"ס פלגים. 1547פיתוח מבוא כרמל, ותב"ר  1061מבקשים לאשר את תב"ר 

 החלטה 
 הוחלט לאשר פה את התב"רים הנ"ל. 

 
 2023שנת אישור תקציב המועצה ל .5

 2023הציגה את תקציב המועצה לשנת  מיכל כהן 
 אתגרים מרכזיים :  איציק חולבסקי 

 עתירה לבג"צ נגד סיפוח שטחים ליקנעם עלית  •
 לתוכנית החומש  66מאבק להכנסת כביש   •

 קידום התכנית האסטרטגית במרחב צומת מגידו  •
 קידום מרכז ג'וערה עם קק"ל. •

"חגית" המיועד לפיתוח  המשך המאבק לצמצום השטח באתר  •
 לצורך טיפול יבשתי בגז טבעי.

 פיתוח מגידוטק.  •
 בכל התחומים. התקציב מציג צמיחה ופיתוח

 לירון יבזורי להציג את פעילותו  אתמבקשת לזמן  עידית אריאל 
 לירון יוזמן  אזולאי אברהם 

 האם התקצוב פר תלמיד בבי"ס תיכון מגידו עלה ?  שי צור 
בי"ס מגידו, בבדיקה עם גורם חיצוני שמלווה הרבה מועצות אזוריות   אברהם אזולאי 

. בנוסף בעזרת היועץ  ועונה על הצרכיםהתקציב גבוה   –בנוגע לתקצוב 
 הגדלנו הכנסות, תכנית גפ"ן הגדילה את ההשקעה ש המועצה.

 מה כולל הפעוטונים ?  עידית אריאל 
מ"ת. ההורים מגישים את  ישנה זכאות שהורים מקבלים ממשרד הת אברהם אזולאי 

במידה ומקבלים החזר המועצה מקבלת את ההחזר   תלזכאוהבקשה 
 את הישוב והישוב מעביר להורים.  ומזכים

 מה כולל ההעלאה בקידום נוער ? שי צור 
בעיקר עלות מדריכים. הגדלנו את כמות המדריכים בהתאם לכמות   אברהם אזולאי 

 שמגיעים מבחוץ ולכן יש פחות הכנסות. התלמידים. יש פחות תלמידים 



 

 
 

 איפה מופיע תלמידים שלומדים בקידום נוער מחוץ למועצה ? עידית אריאל 
קידום נוער הוא עבור ילדים שנפלטים ממערכת החינוך, לכן כל מי   קרין שטרן 

מהמערכת לומד בקידום נוער שלנו. ילדים עם   לטשתושב במועצה ונפ
 בחינוך מיוחד.   לומדיםצרכים מיוחדים 

 מהיכן מגיעים מקורות מקרן קר"ב ?  עידית אריאל 
תשלומי הורים ותקצוב משרד החינוך. בנוסף המועצה משלמת   קרין שטרן 

תוכנית גפ"ן, התכנית מאפשרת לבית הספר גמישות בהזמנת   תבאמצעו
 סל תקציבי וסל תוכניות.  –תוכניות מתוך סל העומד לרשותה 

 מה הפעלת מבנים בעין העמק ? עירית אריאל 
  השכרת גן בעין העמק למפעילה חיצונית. הכסף עובר לעין העמק  כהן  מיכל

 לפעילות חינוך ותרבות. 
 שמרכז צעירים עסקו בנושא תעסוקה לצעירים אני יודעת אריאל עידית  

 
 מרכז צעירים עשה את הפעילויות בשיתוף עם מעברים.  אברהם אזולאי 

 למה יש גידול באולמות ספורט ? שי צור 
עומרים, שיפצנו את אולם מגידו וגם את זה אנחנו   אולםנוסף לנו  מיכל כהן 

 מתחזקים.  
מיליון   135מיליון שח  לעומת    145.4עומד על  המועצה  סה"כ תקציב

   2022בשנת 
 

 לגבי אחזקת אולמות ומתקנים, האם יש חברה אחת שמחזיקה?  מוטי ניסים
מועצה  בספורט יש משרה וחצי של אנשי אחזקה, מחלקת אחזקה של ה אריאל ירון 

 מסייעת וחברת ניקיון חיצונית.
באולם יש איש אחזקה של האולם ויד לבנים, וחברת ניקיון וקבלן   אברהם אזולאי 

 גינון.  
 האולם, הפואיה ובית הקפה טובים מאוד ומוסיפים למועצה.  שוקי ליס 

קודם כל שאפו למיכל על ההצגה ובניית התקציב, רוצה להתייחס   יעקב סאלם 
לנושא התרבות והספורט, לדעתי הנוער בישובים )מושבים בהשוואה  

לקיבוצים( צריך לראות מה מקבלים ילדים במושבים ומה בקיבוצים,  
ואז נוצר פער בין התלמידים, פר ילד האם מקבלים אותו תקציב ? אני  

ם אין מספיק תרבות וספורט . כי לקיבוצים  שומע מהוועדים שבמושבי
יש תוספת של התרבות שניתנת דרך הקיבוץ. צריך להבין שילדים  

שמתחנכים ללא תרבות זה משפיע על החברה בישראל, יש לנו אחריות  
 כמנהיגי האזור.  

המועצה נותנת תרבות לכל התושבים ובנוסף אירועים ספציפיים לכל   מיכל כהן 
 באליקים ישוב כמו הפסטיבל 

אני חושבת שיש חוסר הבנה , בתרבות זה הקיבוץ מתקצב את  אורית קורין 
הפעילות זה בא מכספי החברים, כנ"ל לגבי ספורט, אנחנו משלמים  

עבור החוגים של הילדים ועבור החינוך הבלתי פורמלי בישוב, למועצה  
אין דרך לממן את זה עבור הישובים, זה משהו שכל ישוב צריך 

 ת החגים אנחנו עושים בעצמנו.  להחליט איך הוא משקיע בעצמו. א
  



 

 
 

, אנחנו  לצערי, לא התאפשר לנתי להשתתף בישיבהיעקב העלה נושא ,   איציק חולבסקי 
נשב עם אליקים ויעקב ונבדוק מה ניתן לעשות, ככלל אני מכיר בשונות  

בין הישובים וזה מתבטא בתקציבים, ההנחיה שלי זה לתת העדפה  
ת, רוב התקציב הוא או  למושבים. מחזק את הדברים של אורי

 או בתשלום של התושבים.  בהתנדבות 
 חלק מתקציב הספוט נמצא בעמותת הספורט  מיכל כהן 
המועצה, יכולה להתבצע ע"י    ייישובהגדלת המצאי של התרבות לכל  שוקי ליס 

 פתיחת האירועים הישובים לכלל התושבים מהמועצה.  
 

 לכל תושבי המועצה.   פתוחים  ,כל הפעילות שהמועצה עושה בישובים איציק חולבסקי 
 

אני מחזיקה את חזון המועצה, יש כמה דברים שמופיעים בחזון   עירית אריאל 
המטרות ולציין ששיפור  ובמטרות, מציעה לשנות את הכתוב לגבי 

 השירות לא יעשה בשנים הבאות אלא עכשיו. 
 

 מה זה תקציב בחירות ?  
תקציב הבחירות הולך למה שקובע משרד הפנים מתקציבנו, מזכירי   אברהם אזולאי 

קלפיות, אבטחה, מנהל הבחירות וסגנים את השכר קובע משרד הפנים  
ומס שמשלמים למס הכנסה, רכישת ציוד לקלפיות . הכל הנחיות של  

משרד הפנים במימון הרשות. אם לא נצטרך את כל התקציב שהערכנו  
 מודדים ניתן ממשרד הפנים ולא מהרשות.  יוחזר למועצה. המימון למת 

 
יכול להיות שיהיה שווה לעשות בחינה של   2023ממליצה עד ספטמבר   עידית אריאל 

  2023נושא החינוך הבלתי פורמלי, איך לתת פתרונות מותאמים לשנת 
והלאה, להביא דיון למליאה על הנוער, אולי נכון לאחד בין רעות  

 ו טק מתפתח.  לשומריה או כל דבר אחר ומגיד
 מבקשת לראות סיכום של פסטיבל סנטרל פארק.  

 
 מבקש גם שיובא לדיון סיכום פסטיבל סנטרל פארק  מוטי ניסים

 2023יובא לדיון בינואר או פברואר סיכום פסטיבל סנטרל פארק  איציק חולבסקי 
, זה העתיד של כולנו, יש ערים בריאות, איגוד  ייישובמתאם בריאות  אריאל עידית  

ערים בריאות, חושבת שצריך להכניס את זה אדם שיעשה את זה ,  
אנחנו בפיגור אחרי המדינה, אני לא רואה את זה בתקציב וזה פיספוס  

  – תהאחרונה. התייעלו, ככה צריך לעבוד, בריאות הציבור זאת המילה 
ים, אולי צריך להתייעל גם בזה.   צר לי לראות שיש כאן רכבים לא צנוע 

 אני אצביע בעד אבל מבקשת להקשיב לדברים שלי. 
מגידוטק לא משתלט על רעות ולא בא על חשבון רעות. לגבי הבריאות,   אברהם אזולאי 

יש באשכול  גליל עמקים ממונה בנושא בריאות הציבור והיא תביא  
הצעה בנושא הזה. המדינה מתקצבת הרבה כספים דרך האשכולות כי  

 זו המגמה להתייעל דרך האשכולות  
אט לאט עוברות לרכז יותר  הדבר העדכני ברשויות הם האשכולות של איציק חולבסקי 

ויותר נושאים ביניהם נושא הבריאות, לא תמיד נכון לטפל בכל דבר  



 

 
 

דרך הרשות, יש יתרון לגודל של דברים שנעשים דרך האשכול. גם  
 התייעלות אנחנו מבצעים דרך האשכול ברכישות משותפות

הם   % מהרכבים הם בליסינג תפעולי , כל הרכבים שמוצמדים לעובדים  מיכל כהן 
 בהתאם להנחיות משרד הפנים לאיזה רכב מותאם למי.  

 אנחנו בנוסף עוברים לרכבים היברידים בכדי לצמצם בהוצאות דלק.  איציק חולבסקי 
, כי  ההאוכלוסיילא מספיק לתת מספרים, חסרה האינפלציה וגידול  שי צור 

בהתאם לזה בממוצע כל תושב מקבל אותו דבר , כי בעצם לא הגדלנו  
 לתושב.  בממוצע

אנחנו נמצאים במציאות שהרבה דברים נגזרים עלינו ואנחנו מחויבים   איציק חולבסקי 
לתקצב דברים מסוימים וגם לשלם עבור דברים שנכפים עלינו,  

לפעמים השמירה על הקיים היא סוג של הטבה, לאזרח הממוצע נראה  
שאולי אין שינוי אבל התוספות הנקודתיות בתוך מכלול האילוצים  

א שיפור, ובתוך זה אנחנו מפעילים כאן תרבות מעולה, חינוך  הי
משילות ומבצעים בשטחים הפתוחים  ספורט איכותי בתנופה איכותי, 

ועוד. אנחנו מציגים צמיחה והתחדשות בתוך המציאות ומוסיפים גם  
תחומים כגון  תיירות, נעזור השנה יותר בנושא התיירות, נתי וירבה  

 יסייע בחיבורים בין עסקי התיירות .  ירכז את נושא התיירות ו 
פונה לאיציק, שענית ליעקב אמרת שניקח את נתי ונבדוק, אני חושבת   שרי שרון 

מה הצרכים ומה נותנים, ולהביא   להבין שזה צריך להיות גלוי, צריך  
 לדיון ברמת כל הישובים מה הצרכים ומה מקבלים.  

לא אמרתי שהמועצה לא נותנת, התכוונתי שהיא לא נותנת מספיק,   יעקב סאלם 
הסתכלתי על המדינה שלנו שהמצב קיצוני ואולי ניתן לסייע עם  

 תרבות. 
בנוסף רוצה לדבר על קאנטרי, אין לנו משהו משותף לכל המועצה,  

מציע לבנות קאנטרי את כל שירותי הספורט במקום אחד. אולי  
 להתחיל תכנון.  

 אפשר לבחון את זה לחומש הבא איציק חולבסקי 
לפני סיום מבקש להגיד תודה גדולה למיכל שעושה עבודה מדהימה,   איציק חולבסקי 

יתוף פעולה עם כל הגורמים במועצה, ותודה לאברהם  במקצועיות, ובש 
כל השנים בתוכניות עבודה ובמציאת האיזונים, ולכל  מעולה שמסייע 

מנהלי המחלקות שעושים עבודה מעולה והתקציב הזה הוא עבודת  
 צוות של כולם והתקציב מבטא עבודה של כל המחלקות. 

  



 

 
 

שמקושרת לתקציב  התקציב והמספרים , יש לנו תכנית עבודה  מלבד אברהם אזולאי 
 ומבטאת את הקשר בין התקציב לתוכנית העבודה. 

שאפו למיכל ולמנהלים, בפתיחה שלך איציק חסר לי משפט על נושא   שוקי ליס 
 שדה התעופה שאנחנו שותפים. 

סיף אותו  שוקי צודק, תקצבנו את המאבק נגד שדה התעופה וצריך להו איציק חולבסקי 
 במלל. 

 החלטה 
 מקושר תוכנית עבודה.  2023הוחלט פה אחד לאשר את תקציב המועצה לשנת 

 
 
 
 
 

   
 
 

 איציק חולבסקי                                                                                                                       
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