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 2023לשנת  תקציב ועד מקומי יקנעםאישור  .2
       

מציג את תקציב וועד מושבה ע"פ קובץ מצ"ב. מבקש לדון בתקציב נוער  ראובן אריאב 
 בישוב.

 נעלה את הנושא אצלנו בדיון על התקציב. איציק חולבסקי
 חוץ מהתרבות יש וועדות שמבקשות תקציב?  עידית אריאל 
 שמבקשים תקציב. אקיימכן. יש לדוגמא את בר  ראובן אריאב 
 מה עם תקציב למניעת אלימות? עידית אריאל
 הטרדה מינית. לזה אין תקציב זה נקרא אצלנו מניעת  ראובן אריאב 
 כמה תושבים יש ביוקנעם? תמיר שניידר
 תושבים  1500 ראובן אריאב 
 מתי תתקנו את הכבישים?  תמיר שניידר
 מלבד הכבישים לפני כמה שנים עלה נושא התעלות. מה עם זה? עידית אריאל
 לא קיבלנו כסף על התעלות ביצענו את הניקיון לבד.  ראובן אריאב 

  ות היה סחף מהשכונות החדשות של יוקנעם עלית.מה שסתם לנו את התעל
 2023נבצע שידרוג הכבישים בקיץ 

 התקציב הזה מציג את הפעילות האמיתית בשטח? שי צור
  



 

 
 

 מציג את הפעילות המדויקת.  שוקי ליס
 החלטה

 2023מאשרים את התקציב ועד מקומי יקנעם לשנת 
 

   66בנושא כביש  של עידית אריאל  שאילתההגשת  .3
           

. בפגישה עם שר שלושה דבריםעל הוחלט  66על כביש  גדולאחרי מאבק  איציק חולבסקי 
 2016התחבורה ישראל כץ בספטמבר 

 הכביש מול משמר העמק יזוז. .1
 רמזורים. 2יוקמו  .2
 השלמת התב"ע.  .3

הדבר החשוב שבאמת קרה זה שהושלמה התב"ע.   הוקמו חלק מהרמזורים, 
. בכל פגישות עבודה 7בקדנציה האחרונה של שרת התחבורה נפגשתי איתה 

 שטופלה. בכבישים פעם עלתה נקודה אחרת 
בפגישה האחרונה שלי עם השרה קיבלתי בשורה משמחת שהשרה תעביר 

 .בהסרת חסמים לטיפולמיליון ₪  120
 . 66מיליון שקל לקידום כביש   170בקדנציה של השרה הועבר 

ומדרך  זורעהב, שני רמזורים מחלפונים של הכביש הוא שני כרגע הסטטוס  
 עוז. 

 66יך מתוכננת הפניה מכביש אשמוצגת,  לשאילתהאני מבקשת תשובה  עידית אריאל
 ? 6953לכביש 

 את שואלת  עוד חודש או בעוד שנה שנתיים?   איציק חולבסקי
 שואלת על עכשיו בעוד חודש.אני  עידית אריאל

 יהיה שם מחלף. בעתיד  בשיקום הכביש החדש.עוד חודש לא יקרה כלום  איציק חולבסקי
 לא יקרה שום דבר מהותי בכביש לפני השדרוג. 

 השדרוג מדבר על הזזה של הכביש, שם הולך להיות מחלף.  ברוך שמיר 
נורא מצומצם ולא נוח אבל זה בגלל   כרגע הכביש נמצא בעבודות הכל

שעובדים עליו, אין אפשרות לסגור את הכביש לתקופה ולבצע עליו עבודות  
 צריך לעשות זאת תוך כדי היום יום שלנו. 

 מעולם לא בא לדיון במליאה. 66כביש  שוקי ליס
 יהיה לו? חובה לשתף את המליאה. איזה אופי ביוספרי

אני כחבר במליאה אומר שלא יכול להיות פרויקט כזה גדול במועצה בלי  
 אישור מליאה.

 . השאילתהאני התייחסתי לזה ואמרתם שזה לא  איציק חולבסקי
 מבחינתי ברוך הוא איש הקשר מול נתיבי ישראל.

 שנים על הכביש והמהלכים.  6אני מדווח כבר 
 ל מתכננים את הכביש כבר שנים.נתיבי ישרא

התוכנית הוגשה כתב"ע הייתה לכל יישוב אפשרות להתנגד ואף אחד לא   ברוך שמיר  
 עשה זאת.

 התוכנית כבר אושרה. 
        

  



 

 
 

    אישור תב"רים .4
       

 הציגה את התב"רים ע"פ המצגת. מיכל כהן 
 החלטה

 הוחלט לאשר פה אחד את רשימת התב"רים  
  

 2023אישור תקציב וועדים מקומיים לשנת  .5
 

 2023מקומי אליקים לשנת  אישור תקציב ועד
   2023הציגה את תקציב ועד מקומי אליקים לשנת  מיכל כהן 

 החלטה
   2023הוחלט לאשר פה אחד  את תקציב ועד מקומי אליקים לשנת 

 2023אישור תקציב ועד מקומי גבעת עוז לשנת 
 הציגה את תקציב גבעת עוז מיכל כהן 

 הצבעה 
 בעד  9
 נמנע  1

 החלטה
 . 2023הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי גבעת עוז לשנת 

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

 הצבעה 
 בעד  9
 נמנע  1

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

 2023אישור תקציב ועד מקומי גלעד לשנת 
 הציגה את תקציב גלעד מיכל כהן 

 החלטה
 2023הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מקומי גלעד לשנת 

 אישור תקציב ועד מקומי דליה
 הציגה את תקציב דליה   מיכל כהן 

 החלטה
 2023הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מקומי דליה לשנת 

 העמק אישור תקציב ועד מקומי משמר 
 הציגה את תקציב משמר העמק  מיכל כהן 

 החלטה
 2023הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מקומי משמר העמק לשנת 

 2023אישור תקציב ועד מקומי מגידו לשנת 
 הציגה את תקציב מגידו   מיכל כהן 

 החלטה
 2023הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מקומי מגידו לשנת 

 .ביקשנו מהם לתקןו לאישור  עין העמק והזורע הגישוועד מקומי  מיכל כהן 
 עוד כמה יישובים שלא הגישו.   ישנם



 

 
 

 23.6.22מיום  2023אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת  .6
 מיכל כהן

 
 הציגה את פרוטוקול ועדת תמיכות   

 החלטה
 2023הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת 

 

 הנחה בארנונה למפקדים במילואים  .7
 

 הנחה למפקד מילואים פעיל.  -מיכל הציגה את החוק החדש  מיכל כהן 
 מ"ר.  100אין כפל הנחות זה למגורים בלבד עד 

 .  2022את החוק החדש מינואר  ממליצה שנחיל המועצה 
אני חושב שחייבים לאשר, צריך להראות שאנחנו תומכים במי שנותן מעצמו  זאב שחורי

 . 5-7למדינה.  לפי מה שאני יודע מדובר במספר מאוד קטן של אנשים בין 
 לנו אין אפשרות להחליט מי רשאי לקבל את ההנחה ומי לא. מיכל כהן 

 ולפיה פועלים.  הבטחוןאנחנו מקבלים רשימה שמית ממשרד 
 משהו חינוכי וערכי. בזהאני חושב שצריך לאשר את החוק יש  גיורא שוהם 

ם אני חושב שלא צריך לאשר, אני יושב בוועדות הנחה ורואה מקרים קשי שוקי ליס
שעדיין לא עומדים בקריטריונים ואנחנו לא מאשרים להם הנחה. אני חושב 

 שזה מוגזם שקצין בכיר עם שכר גבוה יקבל הנחה. 
 חוק.  עפ"י הנחיהצריך להבין שזאת  מיכל כהן 

אני חושבת שזה לא משנה כמה זכאים להנחה כזאת קיימים במועצה צריך   עידית אריאל 
 .2023משנת אלא רק  רטרואקטיבית  לאשר את החוק אבל לא 

אני רואה ערך מאוד חשוב בשירות המילואים, צריך להוקיר את כל מי   איציק חולבסקי 
 2022רטרואקטיבית מינואר שעושה מילואים. אני מציע לאשר 

 הצבעה 
 בעד       8
 מתנגד      1
 נמנע    1

 החלטה
 עפ"י רשימות ממשרד הביטחון. 2022הוחלט לאשר הנחה בארנונה למפקדים במילואים מינואר 

 

 דכון הבעלות בחשבונות בתי הספר/ הצהרת התאגיד/הצהרת בעלי השליטה בתאגיד. ע .8
 

 החתימה לאישור. מורשההציגה את  מיכל כהן 
 בית ספר פלגים 

 028712008 ת.ז    ורהפטיגהדס ו
 055456446ת.ז.  אריאלה פישלר 

  בית ספר עומרים
 053077764ת.ז.       אלון קדם 

  054891486ת.ז.   שמחה ראביי.
 

  



 

 
 

 

 בית ספר קשת התקוה  
 027130020 שיפרא טולדנו ת.ז.

   056660129ת.ז.    חבצלת נעוס 
 החלטה

 אחד את מורשה החתימה של בתי הספר: פלגים, עומרים וקשת התקוה הוחלט לאשר פה 
 
 

 קורות לתקציב פיתוח ולתקציבים שוטפים. מ .9
 

 מציג את הצעתו לתקציב פיתוח ולתקציב שוטף ע"פ המסמך המצ"ב.   איציק חולבסקי
 מיליון ₪.  4.5-ההתייקרויות מסתכמות בכל 

 לבתי הספר עפ"י הנחיות משרד החינוך. דורשת תקציב נוסף תוכנית גפן  אברהם אזולאי
עוד תחום שמושפע זה תחום הספורט. ברגע שהקבוצות גדלות אנחנו משקיעים  איציק חולבסקי

 יותר כסף. 
 מקום חדש מתקיימות בו פעילויות שדורשות תקציב.  –מגידוטק 

 . נהישובים בש 7- תקציבי הפיתוח לההצעה שלי אומרת לדחות את  
מפעל הפיס לא מאפשר לקחת מקדמה בגלל שאנחנו בשנת בחירות, אנחנו 

 .מקדמות יודעים ממפעל הפיס שיום אחרי הבחירות נוכל לבקש 
 2023של שנת  השוטףלתקציב  מיליון ₪ שמיועדים לפיתוח 3לקחת הצעתי 

 . 2024לישובים בשנת  ולהעביר
 ? 2024מיליון בשנת  3-מאיפה מחזירים את ה

 מיליון.  2יוחזר מהיטלי השבחה מבניה בישובים הכסף 
 מיליון.  1תוספת ארנונה ומקורות נוספים 

 אין לי את הסמכות לאשר דבר כזה אני רוצה להתייעץ עם היישוב שלי.  תמיר שניידר
 אני לא חושבת שבשנת בחירות נכון לעשות דבר כזה. עידית אריאל 

 אזנים. ולראות אייך מ 2023צריך למשוך את המצב עד 
אני חושב שכל אחד כאן צריך לשבת עם יו"ר היישוב לעשות שיעורי בית להבין  תמיר שניידר

 במה מדובר ואם זה בסדר מבחינתם לדחות את זה בשנה.
 ’ההוצאות גדלות וההכנסות לא. שי צור

 את התקציב. 2024יש כאן בעיה אנחנו בעצם כופים על 
לחשוב איך אנחנו מצמצמים פעילות של  בסיטואציה כזאת אנחנו צריכים 

 המועצה. 
אני יכול להגיד   , שנים  5.5 גזברכן ולפני ראש המועצה, שנים  9מכיוון שאני  איציק חולבסקי 

חשבנו שהקצב יהיה יותר מהיר זה  אבל שאזור תעשייה מבוא כרמל מתפתח, 
 לוקח יותר זמן.

 . כמו אזור תעשיה הכנסותלמועצה  להביאפרויקט כלא מגידו צריך 
אלף ₪. אני לא מתכוון שנשאל כל יישוב על ההצעה   300היה גרעון של  2021-ב

 שלי אני חושב שצריך לקבל החלטה כאן כולנו יחד.
 אם יצוץ משהו חשוב הישוב יציג אותו ואנחנו נדון על זה. 

 מיליון ₪ מי קיבל כמה? 9היו  אורית קורין 
 אלף. 600-תוקצבו במתוך היישובים  5 איציק חולבסקי

 כל אחד. יליון ₪ מ 1.2   –פיתוח  + כבישיםלמתוך היישובים תקצבנו  3



 

 
 

 אלף  300 -מתוך היישובים תוקצבו ב 2
 אנחנו לא מבטלים כלום אנחנו רק דוחים בשנה.

 מבחינתי אין אפשרות לדחות בשנה.  אורית קורין 
 ההלוואה אפשר לדחות בשנה? ןמיכל, את פירעו עידית אריאל 

 לא. מיכל כהן 
 בווטסאפ או בזום. שתתנו לנו לבדוק מול היישובים ונעשה הצבעה  האני מציע אורית קורין 
אני לא יודע מה קורה בשאר היישובים אבל בקיבוץ הזורע הולכים לטפל   זאב שחורי 

  .השיכוןהסכום שמקבלים ממשרד מ ,2/3בתשתיות והיישוב צריך להוסיף 
 . 2023-יכול להיות מצב שיוחלט לבצע את התשתיות ב

 אני חושב שהמועצה צריכה להתחייב לעלות המימון. 
 כבישים זה לא מתקציב פיתוח של המועצה.  אברהם אזולאי

 אני חוזר להצעה שלי ואם תהיה בעיה ביישובים נעלה את זה שוב במליאה. איציק חולבסקי
 . ותיכון מגידופרוייקטים גדולים קשת התקווה מועצה שני ל בחומש הזה יש 

 לא יהיו כנראה פרויקטים בסדר גודל הזה. בחומש הבא
 ? 2024-אייך אתה מבטיח מימוש ליישובים ב אורית קורין 

אין תוכנית בחומש הבא לפרויקט מועצתי גדול. ולכן יש תקציב פיתוח לחומש   איציק חולבסקי
 הבא.

 ממני להצביע על הנושא הזה לא נראה לי מתאים.לדרוש  תמיר שניידר
 מי שיצביע להצעה שלך זה לא אחראי.

 לא מבטלים כלום.  רק דוחים בשנה איציק חולבסקי
 צריך להסביר ליישובים למה זה נכון לבצע את זה ולמה זה חשוב. אורית קורין 

 ל החלטה.היישובים ואז נקב 7אנחנו נעשה תהליך של ידוע של כל  איציק חולבסקי
 מיליון ₪.  3-אני חושבת שתיקחו עוד שבוע לחשוב על דרך אחרת להחזיר את ה עידית אריאל 

 אין דרך אחרת.  איציק חולבסקי 
 זאת ההצעה נציג אותה ליישובים ונביא את זה להצבעה. 

 סכום
 הישובים והנושא יחזור להצבעה במליאה. 7איציק חולבסקי ישוחח עם 

 
 

   
 
 

 איציק חולבסקי                                                                                                                       
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