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אישור פרוטוקול מליאה 3/20
אישור תב"רים
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות
אישור פרוטוקול ועדת השקעות
התנהלות המועצה במשבר הקורונה-סיכום ביניים
דיווח על טיפול וליווי עסקים קטנים בתקופת משבר הקורונה
אישור חוק עזר למגידו (העמדת רכב וחנייתו)
מפת שמות ומספרי רחוב בפארק מבוא כרמל
הקצאת שטח בפטור ממכרז למועצה לצורכי ציבור של שטח אנדרטת הנופלים של משמר
העמק
שונות

 .1אישור פרוטוקול מליאה 3/20
פרוטוקול מליאה  - 3/20מאושר.
 .2אישור תב"רים
מיכל כהן מסבירה על התב"רים לפי מצגת
החלטה
הוחלט לאשר את התב"רים.
 .3אישור פרוטוקול ועדת תמיכות
מיכל כהן
שרון דיין
מיכל כהן
שוקי ליס

מסבירה עפ"י מצגת
תמיכה במי ?
תמיכה שנתית בעמותה לקשיש גיל אור
האם נעשה שינוי בתקציב גיל אור בעקבות המצב?

איציק חולבסקי

גיל אור ישבו איתנו ושיקפו את ההשלכות הכלכליות של הקורונה.
סיכמנו להיכנס לפרויקט של אתר אינטרנט שכל אדם ,תמורת תשלום,
יכול להיכנס ולראות מגוון גדול של הרצאות .מנסים לגייס מקורות
להקמה .התפעול ימומן מהמשתמשים .לא ברור איך ייראו מרכזי
הקשישים במדינה ,לכן -הכל בעירבון מוגבל .לא פחת הצורך בתמיכה.

עידית אריאל

כיצד מתחבר לתקציב  ,2020הייתה תמיכה שחולקה לגיל אור?

מיכל כהן

אישרנו את התמיכה במרכזי יום .צריך לאשר בכל שנה בתקציב
תמיכות עפ"י התבחינים.

שוקי ליס

כל אישור תקציבי יצטרך להיעשות ביחס לקורונה .על כן ,מאשרים
כעת סכום ללא ידיעה מה מצב המועצה? מה השפעת הקורונה על
המועצה?

מיכל כהן

ניתן לקבל החלטה אחרת :לאשר רק לרבעון אחד ולאחר עדכון תקציב
ייבחן שנית.

איציק חולבסקי

מאשרים את התמיכה הזו בסוף מאי ,שאר הגופים במועצה כבר אושר
לפני הקורונה .נבחן את הכל בעקבות המצב.

שרון דיין

מדוע אושר יחד עם שאר התמיכות?

מיכל כהן

לא ידוע לנו מה יגישו לנו .רק אחרי אישור פרוטוקול ועדת תמיכות
מאשרים תמיכה .הישיבה הזו נדחתה בגלל הקורונה.

נטע שפירא

גיל אור לא מתנהל אחרת אחרי שמאשרים?

איציק חולבסקי

נכון

החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות
 .4אישור פרוטוקול ועדת השקעות
איציק חולבסקי
מיכל כהן
שוקי ליס

מסביר עפ"י מצגת
ממליצים לקבל את המלצת חוזר מנכ"ל
מדובר על השקעה ארוכת טווח .ההיגיון הוא להשיג מקסימום
תשואה.
עושים מה שהחוזר מאפשר.
קרה פעם שהיו צריכים להוציא את הכספים הללו ?
לא

מיכל כהן
עידית אריאל
איציק חולבסקי
החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת השקעות ולאמץ את מדיניות חוזר מנכ"ל .02/2020

 .5התנהלות המועצה במשבר הקורונה-סיכום ביניים
אברהם אזולאי

מסביר עפ"י המצגת .אנחנו נפגשים עם כל מנהלי המחלקות בעקבות
הקורונה ,לשמוע וללמוד מהתקופה ולהיערך גם תקציבית.

איציק חולבסקי

שאפו ענק לאברהם על ריכוז עבודת המטה במשבר בשיתוף מלא
והנחייה שלי .כל המנהלים וכל העובדים עשו עבודה נפלאה במהלך
התקופה .חשוב לציין את כל הישובים והנהגותיהם ואת צוותי צח"י.
בכל הישובי היו יוזמות נהדרות – עזרה הדדית ,שליחויות שונות,
הפעלות תרבות ,שת"פ בין מועצה לישובים היה טוב .תמיד יש מה לשפר
ואנו נעשה זאת .כלכלית – אנו עוד לא מבינים את המשמעויות.
בריאותית – לא היה חולה קורונה אחד במועצה .עברנו את זה עם
הגבלות ופגיעה כלכלית ,אך בריאותית אנו במצב מצוין.
כלכלית – רק בשל הפטור מארנונה לעסקים ,המועצה תיפגע בסכום של
מאות אלפי שקלים .מהתושבים ודאי יגיעו בקשות להנחות .המשכנו
לשלם משכורות לעובדי המועצה למרות שהעסקנו עפ"י חוק רק 30%
מהעובדים ,ללא הכנסות .מאמין שבסוף יוני נדע כבר את המצב הכלכלי.

נטע שפירא

לא חסכנו על הסעות ?

אברהם אזולאי

מקבלים מהמדינה כסף על הסעות רק אם מסיעים בפועל .המועצה בכל
מקרה מממנת  15%מעלות ההסעות .לא חסכנו כי שילמנו שכר לנהגים.

איציק חולבסקי

קמה ממשלה גדולה ,והיא הולכת לעשות צעדים לא פשוטים בתחום
הכלכלי .העזרה שניתנה לציבור ,צריך לממן אותה .יעלו את המע"מ
ועוד מהלכים ,ישפיע על המועצה לרעה מבחינה תקציבית.

שוקי ליס

שאפו למועצה ולתפקוד במהלך המשבר .האם יהיה החזר ארנונה
עסקית לישובים?

מיכל כהן

לא .זה בטיפול משרד הפנים רק לישוב שגובה ארנונה עסקית

שוקי ליס

בחורף הקרוב ודאי יהיה גל שני ,יש הפקת לקחים? המועצה צריכה
להיערך.

עידית אריאל

מצטרפת לדברי שוקי .מבקשת לקבל מצגת למייל שלי .הנדסה המשיכה
לעבוד כרגיל ,מדרכות שעוקפות את האולם בחורף בבעיה .צריך לטפל
בזה .קרן לערבות הדדית :נסגרה? צריך למנף את זה ולפתוח קרן לא רק
למצב הנוכחי אלא בכלל ,שתיתן עזרה לבעיות של תושבים ביומיום.
לבדוק איך ממנפים הלאה .לשקול להזמין יו"ר צח"י לסיכום ,לשמוע
מהם ,להגיד תודה.

אברהם אזולאי

אורית פרום ומירב שמחי עושות סיכום עם כל ישוב ,נפגשות עם יו"ר
צח"י+מנהלי קהילה ,לשמוע וללמוד .צח"י פעלו נהדר ,איפה שיש ,זה
הוכיח את עצמו .נמשיך לפעול להקים בישוב שאין.

אורית קורין

קיבלתי הרבה תגובות על מעבר מידע מצוין ,הייתה הרגשה שיש מי
שאחראי .לאברהם  :המידע שעבר ישירות אלינו  ,חברי מליאה ,היה
מצוין.

מוטי ניסים

המועצה ראויה להערכה רבה על תפקוד מצוין בתקופה זו .הגיעו אלי
פידבקים נהדרים .הרגשנו את החיבוק מהמועצה .תמיד הייתם ערוכים
ומוכנים בשבילנו.

יואל מחפוד

מצטרף לברכות של מוטי ,רוצה להודות להנהלה הבכירה שהייתה
בשטח ,התנהלות מצוינת.

נטע שפירא

מצטרף לברכות .קשר מצוין

שי צור

בהקשר להחזר ארנונה לעסקים  ,לא כל הישובים נפגעו כלכלית ולכן לא
כולם צריכים לקבל עזרה.

מיכל כהן

יש חוק ברור ,מי מקבל ומי לא ,ועפ"י קריטריונים.

איציק חולבסקי

תודה על הברכות .תשובה לעידית על הקרן :כיוונו לקבל יותר כסף,
קיבלנו פחות .צריך לשקול היטב מה הטיימינג לחידוש הפנייה לציבור
לתרום.

שוקי ליס
איציק חולבסקי

פרסום הקרן לא הגיע מספיק לציבור.
נשקול פרסום נוסף.

 .6דיווח על טיפול ליווי עסקים קטנים בתקופת משבר הקורונה
אייל רום ,הגר ראובני ויעל ברניר ,מסבירים על התהליך.
יש איש קשר בכל ישוב ,תהיה חשיפה.
מוטי ניסים
אייל רום
מוטי ניסים

איך המועצה מרוויחה מזה ?
ארנונה ,אך בעיקר במתן שירות לתושבים
יש גופים שמאגדים עסקים ,נותנים מטריה ,והעסקים מחויבים לגוף
הזה .גם הגוף המאגד וגם העסקים מרוויחים .צריך לפתח – מלבד
ארנונה ,העסק יראה שעזרת לו אז תהיה לו כוונה שגם אתה תרוויח.

שרון דיין
אייל רום

למה לא פשוט לתת שירות ? לא חייבים להרוויח.
מספיק שייווצרו שת"פים בין העסקים .נוצרו כבר חבילות תיירות
ששותפים בהן כמה עסקים יחד .לא היו נוצרות ללא העזרה שלנו .זה
הבסיס להתחיל ,נפתח את זה.

 .7אישור חוק עזר למגידו (העמדת רכב וחניתו) ,התש"פ.2020-
עו"ד דני
נחליאלי
איציק
חולבסקי

מסביר עפ"י מצגת
מושב אליקים מתלונן על חניה "חנה וסע" בתוך אליקים ,החנייה
בגבעת הרקפות בחורף "מכתרת" את תושבי גלעד – שני מצבים
בעייתיים שחייבים לתת להם פתרון ,ויש עוד מקומות תימרור
ושיהיה חוק נוכל לאכוף .בגבעת הרקפות הגר ואני מטפלים עם
רשות ניקוז כרמל ,קק"ל וקיבוץ גלעד למצוא מקום חנייה חליפי.
המטרה היא שבעונת הפריחה הקרובה לא יחזור מצב החניה
הבלתי נסבל סביב גלעד.

מוטי ניסים

הכוונה היא לגבות חניה בכל מקום במועצה?

איציק
חולבסקי

החוק הוא מסגרת כללית .שום תא שטח לא יופעל לפני אישור
במליאה.

אורית
קורין

אם ישוב לא רוצה להסדיר את זה בתוך הישוב ,זו החלטה של
הישוב.

מוטי ניסים

יש במימוש החוק השקעה ,אכיפה ,גבייה ,לבדוק במה זה כרוך.

איציק
חולבסקי

לא ניזום הסדר חנייה בתוך ישוב בלי שהישוב יפנה אלינו .כרגע
יש במועצה פקח אחד ,לדעתי צריך שני פקחים ,וכך יהיה בעתיד.

יעקב
סאלם

החוק כולל חניות פרטיות של אנשים? המועצה תוכל לגבות ארנונה
על כך?

איציק
חולבסקי
יעקב
סאלם
איציק
חולבסקי
זאב שחורי

לא
חלק ממש טוב וחלק חייב להיות בהסכמה עם הישוב.
הכל בהסכמה עם הישוב.
לא אחראי מצידנו לאשר את החוק היום .יש הרבה שאלות
פתוחות ,לא הכל ברור מהחוק .החוק צריך להיות כלי בשבילנו
לנהל חניות במרחב שלנו .מרכז תחבורה בצומת אליקים יקום ,יש
לזה השפעה .נכון לדבר על כל הסעיפים לפני שמחליטים עליו.

עו"ד דני
נחליאלי

הנושא קבוע בחוק .רשות התמרור ניזונה מהחוק .החוק הוא
מעטפת שבא לענות על צורך מסוים .מתחיל בוועדת התמרור ,עובר
למליאה .אם לא תאשר חוק עזר לא תהיה לך סמכות .אפשר
להחליט שוועדת התמרור תעביר למליאה.

מוטי ניסים

תהיה לנו את האפשרות לסמכות כלשהיא ?

עו"ד דני
נחליאלי

כן ,אך לא ניתן להכניס זאת בחוק עצמו .משרד הפנים לא יאשר.

אורית
קורין
זאב שחורי
איציק
חולבסקי
עידית
אריאל

בלי החלטת המליאה היום לא נוכל להפעיל את החוק.
מבקש שיהיה כתוב שרשות התמרור לא תקבל שום הנחיה מאיתנו
ללא החלטת מליאה בנושא.
אין צורך לעכב את החוק
מבקש שיהיה כתוב שרשות התמרור לא תקבל שום הנחיה מאיתנו
ללא החלטת מליאה בנושא.

הצעה להחלטה
לאשר את חוק העזר בניסוחו המצורף.
המלצות ועדת התמרור של המועצה יועברו לאישור המליאה.
הפעלת חניה בתוך הישוב באישור הישוב.
הצבעה
בעד 13 -
נמנע – 1
החלטה
לאשר את חוק העזר בניסוחו המצורף.
המלצות ועדת תמרור יועברו לאישור המליאה.
הפעלת חניה בישוב תובא לאישור הישוב.
 .8מפת שמות ומספרי רחוב פארק מבוא כרמל
אברהם אזולאי-הציג את בקשת דירקטוריון מבוא כרמל לאשר שמות ומספרי רחוב בפארק
מבוא כרמל עפ"י המפה המצ"ב ועפ"י אישור דירקטוריון מבוא כרמל מצ"ב החלטת
הדירקטוריון..
החלטה
הוחלט לאשר את שמות ומספרי הרחוב עפ"י המפה שהוצגה.
 .9הקצאת שטח בפטור ממכרז למועצה לצרכי ציבור של שטח אנדרטת הנופלים של משמר
העמק בהר הגעש
ברוך הציג את בקשת משמר העמק עפ"י המפה המצורפת.
החלטה
הוחלט לאשר את הקצאת השטח של אנדרטת הנופלים של משמר העמק בהר הגעש בפטור
ממכרז.
 .10שונות
•
•

אורית קורין שואלת לגבי אגרת כלי אצירה שהתושבים חויבו ללא פרסום והסבר לפני
החיוב.
מיכל כהן הסבירה המועצה גבתה אגרת כלי אצירה שנים רבות ובעקבות בדיקה של
משרד הפנים בשנת  2016הפסקנו לגבות עד לסיום בדיקת משרד הפנים .עם סיום
הבדיקה ואישור גביה חידשנו את החיובים .החיוב הינו אחת לשנה.

איציק חולבסקי
•
•
•

שדה תעופה  -מטה המאבק ממשיך לעבוד בנושא ,יצאו מכתבים לשרים החדשים על
מנת למנוע את הקמת שדה התעופה ברמת דוד.
כביש -66התחילו עבודות בצומת היוגב בקרוב יתחילו העבודות גם בצומת מגידו והזורע.
המועצה שכרה חברת לובינג חברת ריפבלוק שתעסוק בארבע נושאים מרכזיים ,נחל
הקיני ,המשך קידום הקמת אשכול בתי הכלא ,הכנסת כביש  66לתוכנית החומש ,איחוד
מי מגידו עם מעיינות העמקים.

איציק חולבסקי
ראש המועצה

