פרוטוקול מליאה  18/20מיום 31.12.2020
משתתפים :איציק חולבסקי ,אורית קורין ,עידית אריאל ,שי צור ,מוטי ניסים ,אבי נווה,
זאב שחורי ,נטע שפירא ,שרי שרון ,שוקי ליס ,יואל מחפוד ,יעקב סאלם ,גילה רון,
שרון דיין
נוכחים  :אברהם אזולאי ,מיכל כהן ,קרין שטרן ,איל רום ,ברוך שמיר ,שרית תאנה,
הגר ראובני ,נתי וירבה ,אחיקם משה דוד
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אישור פרוטוקול מליאה  16/20ו. 17/20-
אישור תב"רים.
אישור פרוטוקול ועדת השקעות רבעון  3לשנת .2020
תהליך מינוי ועדות ביקורת בוועדי ישובים.
אישור תקציב לשנת . 2021

איציק חולבסקי
בפתח הדברים מבקש להזכיר שהיום אנחנו נפרדים מיעל ברניר שפורשת לפנסיה ,יעל הייתה דוברת
המועצה ,מנהלת מרכז יד לבנים ומנהלת האולפן למחול מגידו ,מבקש להודות לה ולאחל לה הצלחה
בהמשך
 .1אישור פרוטוקול מליאה  16/20ו17/20-
עידית אריאל

אברהם אזולאי

מבקשת לדייק את פרוטוקול  , 17/20בקשר לסגנית לא אמרתי שאני רוצה
להיות סגנית ,אני חושבת שבגלל שמדברים על שוויון מגדרי וכן בגלל
סיבות נוספות  ,תהיה לראש המועצה סגנית מכהנת והיא תוביל את צוות
ההגוי .
אנחנו מקבלים שלחי נוסח מדויק ונתקן

 .2החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה  16/20ו.17/20-
 .2אישור תב"ר
תב"ר פיתוח עין העמק ע"ס ₪ 100,000
החלטה
הוחלט לאשר את התב"ר.

 .3אישור פרוטוקול ועדת השקעות רבעון  3לשנת 2020
מיכל כהן
איציק חולבסקי
שוקי ליס
מיכל כהן

סיכום רבעון  3פרוטוקול ועדת השקעות יתרה  10375מיליון
הפסד בשלב זה של השנה אחרי הרבה שנים של תשואה חיובית ,בד"כ אחרי
שנה רעה השוק מתאושש  ,רוב הכספים מיועדים למבוא כרמל.
כשמסתכלים על התשואות  ,יכול להיות שצריך להחזיק בעו"ש או בפיקדון?
יש חוזר מנכ"ל לניהול ועדת השקעות אנו פועלים על פיו( .החוזר מנכ"ל
איפה מותר להחזיק את הכסף)  .בכל מקרה נבדוק לגבי הפיקדונות מה ניתן
לעשות.

 .4החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת השקעות רבעון  3לשנת 2020

 .4תהליך מינוי ועדת ביקורת של יישובי המועצה
אברהם אזולאי

מוטי ניסים
אברהם אזולאי

לא כל הוועדים מינו ועדת ביקורת ,אנחנו מקבלים הערות חמורות ממבקר
משרד הפנים ,לכן אנחנו מאמצים את ההחלטה הקודמת וחייבים לפעול על
פי הנחיה זו ,המבקר יוציא מכתב לכל הישובים שאין להם ועדת ביקורת.
ועדים שלא ימנו עד פברואר  2021נאלץ למנות להם מבקר חיצוני והוועד
יחויב על כך.
מי הישובים ?
רק ל 3-ישובים יש ועדות מאושרות .רק ועדות הביקורת של  3המושבים
אושרו.

 .5אישור תקציב לשנת 2021
איציק חולבסקי

אנחנו אחרי  9וחצי חודשים של משבר הקורונה  ,מגיפה שלא הייתה כמוה
במאה השנים האחרונות ,על כל השפעותיה .הקטסטרופה היא פחות
בריאותית והרבה יותר כלכלית .אנחנו במועצה מרגישים את זה בתחומים
רבים שבהם פעלנו במרץ כל השנים ,זה משפיע גם מבחינת הכנסות וגם
אילוצי תקציב ,התקציב שלנו מאתגר מאוד .מבקש להדגיש את הדברים
המרכזיים שאנחנו ממשיכים לקדם ,אנחנו מגדילים את תקציב המאבקים
האסטרטגים ,כי כולם מתנקזים עם החלטות קריטיות לשנה זו (,)2021
נחנוך את אולם הספורט ,העצמת מרכז צעירים ,קידום מגידוטק ,סיום
הקמת בית ספר קשת התקווה ,השקת מפעל ההשבה ,קידום פרויקט
ג'וערה ,קידום פיתוח מרחב צומת מגידו כולל נחל הקיני ,במהלך הרבעון
הראשון נחנוך את עמותת הידידים שתלווה ותתמוך בכל הפרויקטים
האלה .במהלך השנה נשלים את פיתוח מרכז התרבות ונשקיע בשיקום
כבישים במושבה ,אליקים ומדרך עוז.

איציק חולבסקי

נטע שפירא
נטע שפירא
מיכל כהן
שי צור
זאב שחורי
מיכל כהן
עידית אריאל
מיכל כהן
זאב שחורי
מיכל כהן
שי צור
מיכל כהן
שי צור
איציק חולבסקי
שי צור
קרין שטרן
שי צור

העדר תקציב המדינה פוגע מאוד ברשויות וגם עלינו ,מצב המועצה עם
סוציו  7הוא קשה תקציבית  .מאמין שכל המחלקות יוכלו להתמודד
בצורה טובה וראויה עם התקציב שהוקצה למרות הקיצוצים ,כל המנהלים
מצוינים ויודעים גם לפתח וגם לעבוד ביצירתיות .
כולנו בתוך המצב הזה שיש פחות מקורות וצריך לקצץ ,מקווה ומאמין
שבשנה הבאה בחלק מהדברים נוכל להגדיל שוב את התקציבים.
רוצה להתייחס לשני נושאים שכואבים לישובים  ,קיצוץ ב 10%-בתקציבי
הישובים ,והעברת ניהול נושא הפסולת מהמועצה לישובים ,אני רוצה
בנושא הזה ללכת אחורה ,עם כניסתי לתפקיד בהתאם להתחייבותי
בקמפיין הבחירות  ,הכפלנו את תקציבי הישובים  ,הקיצוץ של  10%הוא
מההכפלה שעשינו בחומש הקודם ,כשיכולנו הכפלנו וזה חשוב לי  ,אבל
צריך להתנהל עם מה שיש ולא עם מה שאין.
אני מתכוון לבדוק אפשרות לגייס הלוואה של חצי מיליון לתקציב השוטף
שיחולקו לפי המפתח הבא 200 :אלף לישובים 200 ,אלף לפסולת המוצקה
 100 ,אלף לפרוייקטים ,אנחנו ניקח הלוואה כזו בשני תנאים :
 .1שמשרד הפנים יאפשר הלוואה לאיזון תקציב.
 .2בהתאם לעדכון של תכנית החומש שנעשה במחצית השנה הזו במסגרת
העדכון נבחן את הדברים,
אם תהיה לנו אפשרות מבחינת ההרשאה של המועצה ( 50%מהיקף
התקציב השוטף ) ובכפוף לצורך של לקיחת הלוואות למימוש תכנית
הפיתוח ,ניקח הלוואה של חצי מיליון להגדלת ההקצבה בשלושת
התחומים שהזכרתי.
מה יהיה מקור ההחזר להלוואה ?
לא נראה לי נכון לקחת הלוואה כדי לתמוך בישובים ,בטח לא בקיבוצים
החזקים.
מציגה את התקציב לפי פעילויות.
שאלה לגבי הכספים שמועברים לפנסיונרים ,הסכום הזה מהווה שביעית
מתקציב המועצה שזה הרבה מאוד האם אפשר לבחון לאן זה הולך?
על כמה מדובר השנה ?
השנה – שלושה.
כמה עוד יש בכלל? משנת  2000כבר אין פנסיה תקציבית
בדיקה כפי ששי צור ביקש נעשתה .יש עוד כ 20-25-עובדים שנמצאים
בפנסיה תקציבית .
האם ממחזרים הלוואות ?
אין צורך למחזר כי הריבית שלנו טובה.
למה יש ירידה במזכירות ?
הקטנו עלויות של ביטוח ויעוץ משפטי.
תתייחסו לפער לגבי תיכון מגידו (עליה)
בשנת הקורונה יש אתגר לא פשוט לגבי תשלומי הורים והמועצה חייבת
לשים את הסכום הזה ,ועדת החינוך קובעת את גובה תשלומי ההורים
והמצב מאתגר .
מה הגורם לעליה בסייעות בבתי הספר ?
מאז הרפורמה בחינוך המיוחד ההורים יכולים לבחור אם הילד יעבור בית
ספר או יהיה עם סייעת בבית הספר ,רוב המשפחות בוחרות בסייעת
ואנחנו מחויבים לממן סייעת .
תלמידי חוץ חינוך מיוחד מה המשמעות?

מיכל כהן
עידית אריאל
מיכל כהן
עידית אריאל
איציק חולבסקי

נתי וירבה
שי צור
מיכל כהן

שוקי ליס
מיכל כהן
שוקי ליס
איציק חולבסקי
שוקי ליס
קרין שטרן
שוקי ליס
איציק חולבסקי
עידית אריאל

איציק חולבסקי
אורית קורין
איציק חולבסקי

זה הפער בין תלמידי חינוך מיוחד שאנחנו קולטים פה לאלה שיוצאים
מהמועצה ללמוד מחוץ למועצה
למה השתתפות בין שומריה לרעות לא שווה ?
התקציב של רעות מתנהל ברובו בעמותה לרווחת מגידו .
מבקשת הסבר לגבי אירועי תרבות איך נשארת יתרה?
היינו צריכים לעשות קיצוצים גדולים בכל המחלקות ,איזון התקציב הוא
תמיד משימה מאוד מורכבת והשנה במיוחד ,לצורך איזון התקציב
ביקשתי מנתי להפיק פסטיבל שישאיר אותנו ברווח ,זה אמור להתקיים
בקיץ ולהשאיר אותנו ברווח.
גם הפסטיבל שעשינו השנה השאיר רווח.
המיסים איך החלוקה ,כמה ארנונה וכמה משהו אחר?
זה רק ארנונה  ,אבל לא רק מפרטיים ,העלייה היא גם משרד הבטחון
והשב"ס מוצגים בברוטו ,זה לפני ההנחות שהם מקבלים ,בנוסף יש עדכון
בצו הארנונה  ,והתחייבות שלנו להכנסות נוספות .אנחנו כל הזמן מחפשים
להגדיל את ההכנסות.
בדיונים המקדימים דיברנו על נושא ההוצאות הנוספות שנגזרות
מהקורונה ,האם באמת ניתנה עדיפות לנושאי התרבות ,חינוך ורווחה
שנפגעו מהקורונה.
אנחנו מתקצבים בהתאם להנחיות של המשרדים הרלוונטיים.
האם לקחנו בחשבון את המשמעויות של עוד סגר בחינוך כנ"ל בתרבות
ורוחה ( .קפסולות וכד')
הכנת התקציב נעשתה גם בהתאם לשנת  2020בהם הייתה קורונה ואנחנו
מתייחסים לפררמטר הזה ,אנחנו בכל מקרה מנסים להגדיל את הרזרבה
כולל דרך ההלוואה שהזכרתי.
זה מאוד מרגש שחבר מליאה דואג לרווחת התושבים בתחומים שהוזכרו,
מהמקום שלי המועצה הייתה מאוד קשובה לכל הצרכים של כל
האוכלוסיות הנזקקות.
בחינוך נאלצנו לקצץ בתוכניות כי לא הייתה ברירה  ,התקציב גדל בגלל
הכמויות לא בגלל הערכות או טיפול מוגבר בפרט .האתגר הוא בניהול
השגרה אחרי הקורונה ,שנצטרך להתעסק בהרבה מניעה וטיפול .
זה לא תחזית זה וודאי ,נצטרך לתת לזה מענה והתקציב הוא הכלי  .ממה
שאמרה שרית נרגעתי ,ממה שאומרת קרין לא נרגעתי.
יש עוד כלי ,אני כמו רוב ראשי הרשויות נפעל לקבלת תקציבים מעודכנים
למערכות החינוך עם כל הגמישות אנחנו מוגבלים לשים עכשיו עוד
תקציבים לחינוך ונדרוש שהממשלה תתמוך .
אני מאמינה שהמקצועיות של כל המנהלים לרווחת תושבי המועצה יעבדו
בשיתוף פעולה מלא למצבי התנהגות סיכונית כדי שנוכל עם תרצה
המועצה להגיע ליעדים ,הקורונה יצרה לנו משהו חדש כמובן שאם יתבטלו
נעשה התאמה  ,השיתופי פעולה הם הסוד להצלחה ,בראיה הוליסטית
אפשר  .מבקשת לדעת האם יצא למנהלי הקהילה מכתב על הורדת ? 10%
המכתב יצא
מכיוון שאתם ישבתם עם כל מנהלי המחלקות רוצה להבין אם יש בעיה
לגבי קיצוץ מסוים ,האם יש משמעות ? כי ככה שזה מוצג אנחנו לא יכולים
להציע אם אפשר לעשות ניודים .
אני לא הייתי מאשר שום קיצוץ שאני יודע שהוא פגיעה קריטית בגוף
כלשהו ,יכול להיות שמישהו באותו גוף ירגיש שיש פגיעה אבל אנחנו
במגבלת תקציב מאתגרת.

קרין שטרן
איציק חולבסקי
מיכל כהן
אורית קורין
אברהם אזולאי
איציק חולבסקי
שוקי ליס
איציק חולבסקי
אורית קורין
איציק חולבסקי
שי צור
אורית קורין
קרין שטרן
זאב שחורי
שי צור
מיכל כהן
שי צור
מיכל כהן
זאב שחורי
אברהם אזולאי
איציק חולבסקי

יש מצוקה בבית ספר מגידו בגלל התקציבים שעומדים לרשותנו ב2021
יחד עם זאת התקציב של בית הספר מגידו עלה ,הקיצוץ הוא לעומת
הבקשה של הבית ספר לשנת 2021
העלנו את ההשתתפות לתקציב אבל זה מתחת למה שהם ביקשו .הכנסות
הורים ירדו במעל מיליון . ₪
מה השינוי בתשלומים ?
הסכום השנה ירד ,ועדת החינוך הורידה את סכום ההשתתפות ,בנוסף
הרבה הורים לא מסכימים לשלם את הסכום המלא ,יחד עם זאת הצרכים
של הבית הספר עלו.
האמירה שלי לבית הספר שהמועצה תמיד הייתה ותהיה רשת הבטחון של
הבית ספר.
האם אפשר במאי או יוני לעשות בדיקה של תקציב המועצה ולבחון ניודים
אם נדרש?
כן בהחלט נכון לקיים בדיקה כזו בסביבות מאי .2021
מתי נחליט על החלוקה לישובים של תקציבי הישובים?
מסה"כ התקציב נוריד  10%ובינואר נדון על החלוקה.
הבעיה העיקרית במגידו כמי שיושב בוועד ההורים ,היא אמון ,ההורים
פשוט סירבו לשלם בגלל תחושה של חוסר אמון בבית הספר .
אני חושבת שפורום הורים צריך לדברר את הבעיה אחורה ,אולי לעשות
זום עם ההורים .
זה רעיון מצוין לעשות את הדיבור הזה עם הנהלת בית הספר ,הנהלת
ההורים והנהלת המועצה  ,צריך לפתור את בעיית חוסר האמון ולתת את
המענים המתאימים.
מבקש להציע שתהיה נכונות לגישה של "תשלום בעד שימוש" .
התייעלות אנרגטית  ,מדוע התקציב יותר נמוך?
אנחנו תקצבנו ב  2020בהתאם להערכה ,בשנת  2021זה בהתאם לביצוע
בפועל .כמו כן הפרויקט מומן גם באמצעות הלוואה שפירעון ההלוואה
מתבטא גם כן בתקציב זה.
הוצאות דוברת המועצה מאיפה נובעת הירידה
בשנה הבאה הדוברות היא בהוצאה בחשבונית ולא בשכר.
אנחנו לא מחויבים למכרז ?
אנחנו מאיישים באמצעות יועץ חיצוני ,הוא נבחר בוועדת יועצים בהתאם
לנוהל ועדת יועצים .
זה לא רק כלכלי ,זה גם היבט מקצועי.
בהזדמנות זו מבקש לברך את אחיקם משה דוד שנבחר לתפקיד ,אחיקם
מלווה אותנו כיועץ תקשורת במאבק של ועדת הגבולות ואנחנו לוקחים
אותו בהיקף שנקבע .גם בנושא הרשתות החברתיות אנחנו נפרדים הערב
מתומר אילן  ,ובוועדת יועצים נבחרה יהב שושו לתפקיד.

עידית אריאל

זאב שחורי

אברהם אזולאי
זאב שחורי
אברהם אזולאי
איציק חולבסקי

עידית אריאל

איציק חולבסקי

נטע שפירא
אחיקם משה דוד
שי צור
שרית תאנה

לי מאוד מפריע שעשינו מיקור חוץ ,יש לנו אנשים טובים במועצה אני
חושבת שקודם כל צריך לעשות מכרזים פנימיים  ,אנחנו צריכים לתת
לתושבים שלנו מקומות עבודה בתחומים שהם התמקצעו בהם ,בנושא
הדוברות למשל היו צריכים להגיד למליאה שיעל מסיימת כדי שנוכל ללוות
תהליך שייתן הזדמנות לכל תושבי המועצה  ,גם אם בסופו של דבר נלך
החוצה לפחות ניתן הזדמנות קודם כל לתושבי המועצה  ,כאן הייתה טעות
שכבר נעשתה  ,אבל לעתיד מבקשת לקחת את זה לתשומת ליבכם.
מבקש לחזק את הדברים של עידית ,לכאורה היה צריך לתת אפשרות גם
לעובדי המועצה לקידום בתפקידם במסגרת המועצה  ,לא צריך היה לדלג
על השלב של המכרז הפנימי ,אפשר גם להחמיר את הדרישות כדי להבטיח
הגינות.
כאשר יש מכרז לעובדים  ,יוצאים למכרז פנימי ,אם לא נמצא מועמד
מתאים ,יוצאים למכרז חיצוני בתנאים שווים עם עדיפות לתושבי המועצה
.
זה נכון אבל לא הייתה ישיבה מסודרת של ביטול המשרה
חברי מליאה לא משתתפים בוועדת כוח אדם .וועדת כוח אדם דנה בזה
והחליטה לקחת עובד במיקור חוץ ולא לקחת עובד  ,עשינו הכל באחריות
ובצורה מסודרת.
זה היה תהליך שהחלטתי עליו ,לגבי הדברים של עידית אם היינו הולכים
לפרסום משרה היינו בוחרים לפי יכולת מקצועית ולא מקום מגורים.
בנקודה הנוכחית והקריטית שאנחנו נמצאים באתגרים האסטרטגים ,לא
היינו יכולים להרשות לעצמנו פחות מהטוב ביותר.
חושבת שבמשרות ניהוליות המליאה צריכה להיות מעודכנת על הפסקת
עבודה של עובד ולהגיד מה הכיוון המומלץ בעיניה .אני חולקת על הגישה
שאתה מביא ,ביחס לצורך במקצועיות של הדובר  ,לדעתי זה קלוקל שלא
נעשה מכרז רגיל ובמשרות מסוג זה המליאה צריכה להיות מעודכנת
בסיום עבודה של מנהלים.
אנחנו חלוקים ,אני חושב שהמקצועיות הכרחית ,וכבר מחר בזכות הניסיון
והמקצועיות של אחיקם אנחנו מצלמים כתבה לערוץ  12שאמורה להיות
משודרת ביום א'.
ועוד בנושא זה של הטרקטורונים ,ייחדנו לנושא גם ישיבה של הצוות
המתאם ,ואנחנו נקדם קמפיין משותף עם הרשויות הערביות להסברה
בוואדי ערה ,סגירת אזורים ופיקוח נתמודד עם הנושא .ואנחנו צריכים
דובר מקצוען מהיום הראשון .
אם אפשר שאחיקם יציג את עצמו.
אני כבר כמעט  20שנה בתחום התקשורת ,בעברי דובר וכתב מעריב  ,ועוד..
תודה לכולם  ,אני מכיר ומלווה את המועצה כבר  3שנים ,שמח על הדיון
אני לרשותכם בכל דבר ועניין.
מה זה מועדונים באליקים ומדרך עוז?
זה מועדוני קשישים שמתוקצבים גם ע"י משרד הרווחה .המועצה מחויבת
לשלם  ,25%הגידול הוא בגלל הקורונה ,שכר חוגים ,מערך שינוע ארוחות
ועוד.
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מבקש לשאול על הכנסות ,ארנונה האם מבוסס על אחוזי גביה בפועל ?
האם נעשה קמפיין להגדלת המשלמים בהוראות קבע? עובדי גביה לפי מה
מחושב? מבקש שוב לדבר על העברת ההחזר גביה של יקנעם טרם התקיים
דיון והכסף ממשיך לעבור ,לכן מציע להעביר את הכסף לתקציב מותנה
ויועבר רק אם מקבל על זה החלטה  ,זה מבחינתי ייהרג ובל יעבור אני
אתנגד לכל תקציב שזה קיים בו ,נושא נוסף הוא אגרת כלי אצירה ,מבקש
גם על זה לקיים דיון ,האגרה ניגבת שלא כדין החלוקה לא נכונה ,הישוב
שלי פנה למועצה והפניה נגררת ,גם זה מבקש שיכנס לתקציב מותנה עד
קיום דיון.
כן ,זה מבוסס על הכנסות בפועל השנה יש הנחות לעסקים בהתאם לחוק
שיצא דרך הרשות לעסקים קטנים .קמפיין נעשה ויעשה עוד קמפיין.
החיוב של עובדי גביה הוא בהתאם לעובדי המועצה ועובדי החברה
החיצונית  .אגרת כלי אצירה ניגבת בהתאם לחוק העזר
הזורע הציגו את התנגדותם ואיציק קיבל את עמדתנו שצריך לקיים דיון
בנושא.
אנחנו מאשרים תקציב לשנה קלנדרית מול תקציב מותנה צריך להציג
הכנסה אחרת ,משמעות הדבר מהלך קיצוצים של  630אלף ש"ח ,אני
בפגישה עם הזורע אכן אמרתי שצריך לבדוק ובדקתי ,עמדתי המוסרית ,
המועצה מאותגרת בהכנסות שלה  ,חוק העזר הזה היה שנים ואף אחד לא
ערער ,לפני שנתיים שלוש עצרנו בגלל תביעה ברשות אחרת ,אחרי אישור
משפטי החזרנו אותה ,המליאה הזו וקודמותיה ,אישרו ב 3-4-השנים
האחרונות  ,אישרו העלאת ארנונה של המועצה שמי שלא אישר זה משרדי
הפנים והאוצר ,הם לא אישרו בגלל טרנד ארצי בנושא יוקר המחייה
ושיקולים פוליטיים ,בחשבון פשוט העלות של בית אב לאגרת כלי אצירה
היא  ₪ 143לשנה .זה סכום מקביל למה שאושר כארנונה ,זה כלי לאפשר
לנו שירות טוב יותר לתושבים שלנו ,אם נתנה את התקציב נאלץ לחתוך
עכשיו לישובים את ה 600-אלף האלה זו פגיעה הרבה יותר גדולה ,המליאה
אישרה תוספת ארנונה שזהה תקציבית לאגרת כלי האצירה .ותוספת זו
לא מומשה בגלל שלא אושרה ע"י משרדי הממשלה
חברי מליאה לא צריכים להיות האחרונים שיודעים ,זה חוזר על עצמו,
אנחנו צריכים להיות מיודעים ,זה לא תקין ,אתם חייבים להתחיל לסמוך
על חברי המליאה ,זה מחייב דיון .וגם תקציב לא צריך להגיע ב 31/12ואי
אפשר להחזיר דברים לדיון.
גם אנחנו כחברי מליאה היינו צריכים לדרוש על זה דיון .אכן צריך לקיים
על זה דיון.
אנחנו נעשה את הדיון  ,אני מציע לאשר את התקציב ללא התניה.
ממה נובע הגידול בהחזר ליקנעם לשנה ?2021
יש גידול בהכנסות
אם הצעותיי לא יתקבלו אני אצביע נגד  ,מבחינתי זה חמור שכבר  3שנים
מתעלמים מאיתנו ,יש פה בעיה ערכית .
מבחינתי יש הצדקה ערכית לשני הדברים.
היה דיון ?
היה דיון והתקבלה החלטה  ,היו שני דיונים והדיון נסגר  ,שי היה אפילו
אחד הדוברים.
זה לא היה דיון כללי על החיוב של יקנעם .מציע שיקבע שיתקיים על נושא
אגרת כלי אצירה דיון במליאה.
מתחייב לקיים דיון על נושא כלי האצירה.

אישור תקציב המועצה לשנת  2021הובא להצבעה :
בעד 13 -
מתנגד 1 -
החלטה
הוחלט לאשר את התקציב המועצה לשנת 2021
לגבי האמירה של זאב על הדיונים  ,חולק עליך התקיימו  4דיונים על נושא
איציק חולבסקי
התקציב ,זה הדיון האחרון ,גאה מאוד בתהליך הדיונים  ,מודה למנהלי
המחלקות שעשו עבודה מצוינת בתכניות העבודה ובהכנת התקציב  ,מודה
לאברהם שתיכלל את כל הכנת תכניות העבודה יחד עם נטעלי ורות ,מבקש
להגיד תודה מיוחדת למיכל כהן גזברית המועצה שעושה עבודה מעולה
בהכנת התכנית .יש פה צוות נפלא שאפשר רק לברך שנמשיך יחד אתו,
בפתח השנה האזרחית החדשה רוצה לאחל לנו המון בריאות שנצא מ2020
לבריאות וצמיחה ונצמיח את הישובים והתושבים אנחנו איתם ובשבילם.
ושתהיה לנו שנת  2021מוצלחת.

איציק חולבסקי
ראש המועצה

