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 15/22-ו 14/22מליאה  פרוטוקולאישור  .1

 אושר פה אחד.  15/22-ו 14/22פרוטוקול מלאה 
 

 2022אישור תקציב וועדים מקומיים לשנת  .2
 2023לשהת  רמות מנשהועד מקומי אישור תקציב 

 2023הציגה את תקציב רמות מנשה לשנת   מיכל כהן 
 מה מקבל אזרח הישוב שהוא לא חבר קיבוץ בתרבות ?  שוקי ליס 

 לאגודה, כולם מקבלים שווה.  שייך התרבות שניידר תמיר 
 אנחנו מאשרים תקציב בלי לראות בו מה מקבל האזרח.  שוקי ליס 
 אנחנו כרגע מציגים תקציב של הוועד המקומי  מיכל כהן 

אני מעדיף לשים את האצבע ותשומת הלב איפה שאנחנו יודעים שיש בעיה ולא   איציק חולבסקי 
 שמתנהל מצוין. איפה שאנחנו יודעים 

 שוקי צודק, אתם מביאים לנו לאשר משהו שלא משקף את המציאות. תמיר שניידר 
עו"ד אושר  

 טקטאש
השאלה קצת מורכבת אבל צריך להתייחס להבחנה מה יש לאגודה, וזה כלול  

 שם.
  שהישוביםאני מבין מה שוקי אומר גם אני מרגיש שאין אחידות בדוחות  גיורא שוהם 

 מגישים. 
 כל וועד אחראי על המושב שלו והוא מחליט איך לתקצב.  ל כהן מיכ

 אנחנו צריכים להיחשף להכל גם אם אין לנו השפעה עליו.  הם וגיורא ש 
 הם לא מחויבים להציג לנו מה מתנהל באגודה.  מיכל כהן 
 אחרי שאקבל תשובה מהיועץ המשפטי אגיד את עמדתי.  שוקי ליס 

 לך תשובה.   ןייתכדי לחדד תעביר שאלה מסודרת במייל ליועץ המשפטי והוא  אברהם אזולאי 



 

 
 

 הצבעה
 8  -בעד  
 2  –נמנע 

 החלטה 
 2023הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי רמות מנשה לשנת  

 2023אישור תקציב ועד מקומי עין העמק לשנת 
   2023לשנת  הציגה את תקציב עין העמק   מיכל כהן 

אין אגש"ח ואגודה ולכן כאן אפשר לראות במה הם משקיעים  עין העמק ישוב ל
 את הכסף שלהם. 

 הצבעה
 9  -בעד  
 1  –נמנע 

 החלטה 
 .2023הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי עין העמק לשנת  

 
 2023אישור תקציב ועד מקומי הזורע לשנת 

 2023הציגה את תקציב ועד מקומי הזורע לשנת  מיכל כהן 
, וידוע לי שיש תרבות מעולה  גם פה ניתן לראות שלא מוצג סעיף התרבות חולבסקי איציק 

 בהזורע. 
 האגש"ח פועל לטובת זה.  מיכל כהן 
 מבקש להיפגש עם היועץ המשפטי לברור הנושא.  שוקי ליס 

 תתואם פגישה ביניכם לליבון הנושא.  אברהם אזולאי 
 הצבעה

 8  -בעד  
 2  –נמנע 

 החלטה 
 . 2023את תקציב ועד מקומי הזורע לשנת  הוחלט לאשר 

 
 אישור תב"רים  .3

 הציגה את רשימת התב"רים : מיכל כהן 
 מצ"ב  מבנה יביל בית כנסת בישוב אליקים

 החלטה 
 הוחלט לאשר פה אחד את רשימת התב"רים 

 
 עדכון הבעלות בחשבונות בתי הספר כחשבונות בבעלות הרשות .4

 המועצה לאישור מליאה:החלטות של    3הציג  אברהם אזולאי 
חתימה נוספת בבי"ס קשת התקווה ביחד   כמורשה ת.ז.    אסתר דהן  .1

 . ת.ז. עם שפרה טולדנו
לגב' שפרה טולדנו תהיה גישה לצפות בלבד בחשבונות הבנק באתר   .2

 הבנק באינטרנט. 
כחשבונות בבעלות   חשבונות הקיימים בכל אחד מבתי הספר היסודיים  3אישור 

 הרשות : 
 288751   בי"ס פלגים         חשבון מס'  
 288883   בי"ס עומרים       חשבון מס' 

 77165ת התקוה חשבון מס'  שבי"ס ק



 

 
 

 החלטה 
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד  

 כמורשה חתימה נוספת של בי"ס קשת התקוה ביחד    300969417.  מאשרת את אסתר דהן ת.ז. 1
 עם שפרה טולנדנו.      

 הבנק באתר הבנק האינטרנט. ת.  מאשרת לגב' שפרה טולדנו גישה לצפות בלבד בחשבונו2
 החשבונות הקיימים בכל אחד מבתי הספר היסודיים כחשבונות בבעלות הרשות  3.  מאשרת את 3

 288751  בי"ס פלגים            חשבון מס' 
 2888883בי"ס עומרים         חשבון מס'  
   77165בי"ס קשת התקוה חשבון מס'  

 
 אישור מורשה חתימה בקמפוס מגידו .5

יריב עזר ת.ז.    ביחד עם 58278243מנט ת.ז.  סימה  את  לאשרמבקשים  אזולאי אברהם 
   חשבון מס' ן מגידו ו של בי"ס תיכבחשבון הבנק כמורשה חתימה   066489550

 החלטה 
  066489550ביחד עם יריב עזר ת.ז.  58278246מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סימה מנט ת.ז. 

 465424כמורשה החתימה ביחד בחשבון הבנק של בי"ס תיכון מס' 
 

 2022לשנת   3הצגת דו"ח רבעון  .6

 2022לשנת   3הציגה את דו"ח רבעון  מיכל כהן 
 הסכום שאנחנו חושבים שנצליח לגבות ? בארנונה מה   שי צור 

יצאו, וישנם סכומים שעדיין    ישנם סכומים פתוחים בגלל "שוברים" שטרם מיכל כהן 
 מתנהלים בבית משפט. 

 
   2023אישור מסגרת תקציב לשנת  .7

 .2023מציגה את התקציב לשנת  מיכל כהן 
 מיליון ₪. 10.3ישנו גידול של 

  מאוד  אבל החלטנו שהוא חשוב בעלות לא קטנה, רשות חניה זה פרויקט גדול   איציק חולבסקי 
 והוא חייב לקרות. 

 להסדיר את כל נחל השופט ועמק השלום.
שילוב   םביניה יהיההישובים ופקח שני לשטחים פתוחים  בתוךפקח אחד יהיה 

 זה מהלך חשוב מאוד. עבודה משותפת עם מחלקת בטחון ותהיה 
הפעילות שם   הרובוטיקהזה הולך להיות הבית של   בתהליך בניה. מגידוטק 

 צומחת ולכן השקענו שם.
 יש כמה קולות קוראים שהגשנו וזה יהיה לרכישת ציוד חדש ופעילות. 

 . 2023, יגדל משמעותית בתקציב  החינוך חשוב למועצה
פיקוח בשטחים  והגברת הבחינוך  גידולאני מרוצה מהתקציב זה מראה על 

 הפתוחים.  
 אין לנו פגיעה בשום פעילות. 

בעזרת   והמקצועית  המשובחתאני רוצה לשבח את מיכל כהן על העבודה 
 אברהם אזולאי ומנהלי המחלקות הצליחו להביא את התקציב לאיזון. 

 מה שחסכנו בתקציב פיתוח זה בעצם התוספת שאנחנו רואים כאן בדו"ח?  אורית קורין 
 כן. קי איציק חולבס

 החלטה 
 2023הוחלט פה אחד לאשר את מסגרת התקציב לשנת  



 

 
 

 
 שונות .8

 יום ראשן מחדשים את הניוזלטר במתכונת משוקעת. נשמח שתעזרו להפיץ  אברהם אזולאי 
אנחנו נערכים לממשלה חדשה הגענו למצב טוב,   -מרחב צומת מגידו  .1 איציק חולבסקי 

  רשות ניקוז קישון .הייתי עם הגר וברוך ליד כלא מגידובשבוע שעבר 
 מיליון לעבודות ניקוז.  5. הם קיבלו ניקוז  התחילו שם בעבודות

 בשנה הקרובה.  ₪ מיליון   62 -הפרויקט תוקצב ב 
 . ₪, לתכנון ולקידום זמינותמיליון   170תוקצב  66כביש  .2
במשרד התחבורה   היום קיבלנו בשורה טובה שוועדת מוקדי סיכון .3

 כמוקד סיכון.  לעין העמקאת צומת הכניסה   הגדירה
לבג"צ יש תאריך לדיון במרץ.   עתירהלגבי השטחים המאבק לא תם הגשנו  

ה בעין העמק. אנחנו פנינו  אלפסי עוצר את החיבור לביוב של השכונה החדש
   שוקלים תביעה משפטית.לממונה במשרד הפנים. 

 
 
 
 
 

 
   
 
 

 איציק חולבסקי                                                                                                                       
 ראש המועצה                              

 

 


