 17בספטמבר 2017
פרוטוקול מליאה  10/17מיום 12.9.17
השתתפו :איציק חולבסקי ,יעקב סאלם ,זאב שחורי ,אריאלה חן ,רוני ברניר ,שוקי ליס,
שי צור ,ינון נבו ,שחם מיטלר ,אבשלום לוי שרי שרון ,ניר בורנשטיין
חסרים  :יואל מחפוד ,עירן בן משה
 :מיכל כהן ,אברהם אזולאי ,שלמה בוזי ,יעל ברניר ,ברו שמיר ,אייל רום,
נכחו
חנן ארז ,חכים גלעד
סדר היום
 .1אישור פרוטוקול מליאה .9/17
 .2הצגת עקרונות תקציב לשנת . 2018
 .3אישור דו"ח רבעון  2לשנת . 2017
 .4אישור תב"רים.
 .5הגשת הצעת היזם להקמת טורבינות לדיון בוועדה המחוזית ב - 18.9.17בקשת שחם מיטלר.
 .6אישור המליאה להארכת כהונתו של אשר ארגובי כנציג ציבור בעמותה לרווחת תושבי
מגידו.
 .7אישור המליאה להארכת כהונתו של עוזי פלגי כנציג ציבור בעמותת הספורט.
 .8יציאת ראש המועצה לחו"ל ואישור מ"מ לראש המועצה.
 .9אישור הרכב חברי ועדת הנהלה.
 .10הרמת כוסית לשנה החדשה.
 .11שונות.
 .1אישור פרוטוקול מליאה 9/17
פרוטוקול מליאה  - 9/17אושר.
הצגת עקרונות תקציב לשנת 2018
איציק חולבסקי

רוני ברניר
איציק חולבסקי
שוקי ליס
איציק חולבסקי

הציג את עקרונות התקציב לשנת  2018עפ"י המסמך המצ"ב ,ונתן סקירה
על הפיתוח המואץ במועצה כמו :הרחבת בתי ספר ,אישור רשות המים
להקמת מפעל ההשבה לרמת מנשה ,.אישור קק"ל לתקציב של  2מיליון ₪
להשתתפות בסלילת שביל אופניים בין אליקים ,עין העמק ,רמות מנשה
ולדליה לשביל המרובע.
האם יאריכו את אזור העדיפות למועצה ?
אני פועל בנושא מול המשרדים השונים לקבלת הארכה.
האם התקציב מקוצץ רוחבי במחלקות ,ומה סדר העדיפויות של המועצה ?
אין פעולות מיותרת במועצה .כולם צריכים להתכנס לתקציב  2017מתחשב
בהכנת התקציב בשינויים כמו גידול מספר תלמידים בבתי ספר.

החלטה
הוחלט לאשר את עקרונות התקציב לשנת 2018

 .2אישור דו"ח רבעון  2לשנת 2017
מיכל כהן
שוקי ליס
מיכל כהן
שוקי ליס
מיכל כהן
שחם מיטלר

מציגה את דו"ח רבעון  2לשנת 2017
תסבירי משמעויות הדו"ח למחצית השנה ותחזית לסוף שנה.
עיקר הגרעון הוא של בי"ס מגידו .קיימנו איתם דיון ויש תהליך לצמצום.
יש הכנסות ממשרדי ממשלה שיגיעו רק בסוף השנה.
איך יראה הדו"ח בסוף השנה ?
מניסיוני ,עושה מאמץ עם כולם על מנת שבסוף השנה יהיה מאוזן.
צריך דו"ח עם עמודה של תחזית לסוף שנה ,וכך תוצג תמונה קרובה
למציאות.

החלטה
הוחלט לאשר את דו"ח רבעון  2לשנת 2017
 .3אישור תב"רים
מיכל כהן הציגה את רשימת התב"רים לפי המצ"ב.
החלטה
הוחלט לאשר את התב"רים
 .4הגשת הצעת היזם להקמת טורבינות
איציק חולבסקי

שחם מיטלר
אריאלה חן
ברוך שמיר
איציק חולבסקי
ינון נבו
שי צור
זאב שחורי
אבשלום לוי
שוקי ליס

לבקשת שחם מיטלר מעלה את נושא בקשת היזם להקמת הטורבינות
שיובא לדיון בוועדה המחוזית ביום .18.9.17
הצגתי לאנשי עין השופט כי אנו מתנגדים לדיון ב 18.9-כל עוד לא התקיים
דיון ציבורי במועצה.
צריכה להיות אמירה והחלטת מליאה ,כדי שלא יהיו לחצים על איציק מעין
השופט ,ואם נאשר את התוכנית ,לא נוכל להגיד לא לתשתיות ואיומים על
השטחים כאן.
מי בסמכות לדחות ?
לא ניתן לדחות ,אם אפשר לדרוש שלא יפקידו את התוכנית.
אין מצב שמישהו בעין השופט לוחץ עלי ,כי יודעים שאין אפשרות ללחוץ
עלי !
אין מחלוקת .המועצה תציג עמדה שהיא מתנגדת.
הפעולה הזו היא מהותית על אופן הדברים שנעשים ללא שותפות.
הדיון הוא על נוהל ,אנו צריכים לדרוש מיצוי הליך ציבורי .היום יש להחליט
על עמדת המליאה שתוצג ע"י נציגי המועצה בוועדה.
מברך ישוב שיש לו יזמות .אבל צריכים להציג בקול ברור אמירה החלטית
כי כל פעולה של ישוב כזה ואחר ,יש לכך השפעה על שאר הגופים והאיומים
על האזור .לא צריך למהר.
צריך להתנגד חזק להפקדה ,ואם נגיע למצב שכל ישוב יעשה מה שהוא
רוצה ,נאבד את הייחודיות של המועצה ושל המרחב הביוספרי  ,ויש לחדד
את העבודה המשותפת של כל הישובים.

רוני ברניר
אורית קורין
רמת השופט
חנן ארז

רוני ברניר
אבשלום לוי
שוקי ליס
לירון שפירא

קטינא אמיר עין
השופט
ינון נבו
שחם מיטלר
זאב שחורי
איציק חולבסקי
איציק חולבסקי

התהליך לא נכון ,חייבים להוריד את ההצעה ואנו צריכים לעבוד יחד.
קיימנו דיון בקיבוץ .לאחר שאתם יודעים את ההשלכות על הישובים ,צריך
להוריד את הנושא מסדר היום .הקרבה לבתי הספר וההשפעה על ילדינו
היא ממש סכנה .הדיון יתקיים אם לא תהיה התנגדות לעצם התוכנית
להקמת הטורבינות וזאת לאור חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה.
הדיון הציבורי הוא לב העניין ולכן קיום דיון בוועדה תוך כדי דיון ציבורי ,זו
נקודה קשה .המועצה הארצית קידמה בברכה את תהליכי המרחב
הביוספרי והמדינה היא שהגישה אותנו לאונסקו כמרחב ביוספרי.
הפגיעה הקשה היא שאנו מקעקעים ופוגעים בתהליך הדיון הציבורי ויש
להדגיש לוועדה את המעמד שיש למועצה כמרחב ביוספרי .מצופה שכל זמן
שיש תהליך ציבורי ,אין לקבל החלטות אחרות בוועדה.
יש לדרוש מהיזם ומעין השופט לדחות את הדיון בוועדה.
אם לא נוריד כרגע את הדיון לא יהיה כאן מרחב ביוספרי
בהנחה שהיזם לא ימשוך את ההפקדה ולכן יש להציג עמדה שהיא התנגדות
לתוכנית.
הדיונים החלו ב 4.9-וימשכו .בגלבוע הוועדה נתנה להם שבועיים למיצוי
הדיון.
המשרד להגנת הסביבה מתנגד נחרצות לתוכנית וממליץ לא לקדם אותה,
ואציג בוועדה את חוות הדעת של המשרד .אם התוכנית תצא לפועל יהיה
כאן "אפקט דומינו" וכל התוכניות האחרות יקודמו ולא תהיה לנו זכות
להתנגד .אם רק נגיד לא להפקיד ,הדיון ידחה ב 3-שבועות ויתקיים.
רוצה לבקש מהמועצה להקים צוות מיוחד שיטפל בנושא מול היזמים ועין
השופט.
אורית הציעה הצעה להחליט אחרת .ואם יש הצעה לעזור לעין השופט
נשמח לשמוע.
צריכים שגם הוועדה המחוזית תבין שיש להתייחס למרחב .מציע דרישה
מעין השופט למשוך את התוכנית ,ולא המועצה תתנגד לתוכנית.
האם יש החלטה של עין השופט ?
פורמלית יש החלטה של הקיבוץ .
הצעה להחלטה :
איציק מביא להצבעה את הצעתם של שחם מיטלר ורוני ברניר :
על מנת להשלים את הדיונים הציבוריים בתוכנית ,מליאת המועצה דורשת
מעין השופט למשוך את התוכנית מהוועדה המחוזית ,במידה ולא תמשך
התוכנית ויתקיים דיון ב 18.9.17-עמדת המועצה היא התנגדות לתוכנית.

הצבעה
בעד 10
נמנע 1
מתנגד 0
החלטה
הוחלט לאשר את ההצעה כפי שהובאה ע"י ראש המועצה איציק חולבסקי
חלק מטענות עין השופט הם ,מה תורם לנו המרחב ביוספרי והוא רק מגביל
ינון נבו
אותנו.
החלטנו על מרחב ביוספרי  ,ולדיון הציבורי מגיעים בעלי עניין והמליאה
זאב שחורי
בסוף היא שמחליטה.
בעלי אינטרס כלכלי יתכן שגם ילכו להליכים משפטיים ויזכו ולכן יש מראש
לחשוב על היוזמות.

 .5אישור המליאה להארכת כהונתו של אשר ארגובי כנציג ציבור בעמותה העירונית
לקידום רווחת תושבי מגידו
אברהם אזולאי  -מבקש את אישור המליאה להארכת כהונתו של אשר ארגובי כנציג
ציבור בעמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו
החלטה
הוחלט לאשר את הארכת הכהונה.
 .6אישור המליאה להארכת כהונתו של עוזי פלגי כנציג ציבור בעמותה העירונית לקידום
הספורט באזור מגידו
אברהם אזולאי  -מבקש את אישור המליאה להארכת כהונתו של עוזי פלגי כנציג ציבור
בעמותה העירונית לקידום הספורט באזור מגידו.
החלטה
הוחלט לאשר את הארכת הכהונה.
 .7יציאת ראש המועצה לחו"ל ואישור מ"מ לראש המועצה
ראש המועצה איציק חולבסקי יוצא לחו"ל לעיר התאומה באקסל לציון  5שנים לקשרי
ערים תאומות .מצטרפים לנסיעה יעל ברניר וליאת אורן.
תקופת השהייה בחו"ל מיום  24.9.17עד 28.9.17
בנוסף ובמימון המארחים יוצא צוות מוסיקלי להופיע באירוע החגיגי.
שלושת נציגי המועצה ישתתפו בעלו של  25%מעלות הכרטיס ,שאר האירוח על
המארחים.
החלטה
הוחלט לאשר את יציאתו של איציק חולבסקי ראש המועצה לחו"ל ובעת העדרו ימלא
את מקומו יואל מחפוד.
 .8אישור הרכב חברי ועדת הנהלה
איציק מציע להוסיף את זאב שחורי כחבר הנהלה.
להלן רשימת חברי ההנהלה
איציק חולבסקי ,יואל מחפוד ,שרי שרון ,אבשלום לוי ,רוני ברניר ,זאב שחורי.
החלטה
הוחלט לאשר את חברי ההנהלה.
 .9שונות
אבשלום לוי מבקש התייחסות לגבי כביש  66ולקטע בין צומת מגידו לזלפה.
איציק חולבסקי-אני בקשר עם מנכ"ל נתיבי ישראל .ופועל להסדרת הקטע בין מגידו
לזלפה .לו"ז תכנון עד  4 – 2018מסלולים .לגבי הצמתים סוכם על טיפול בצמתים בשנה
הקרובה.

איציק חולבסקי מברך את חברי המליאה לכבוד השנה החדשה.
אברהם אזולאי-הוסיף ברכה בענייני השנה החדשה הבאה עלינו לטובה.
שחם מיטלר מבקש לברך בשם חברי המליאה את עובדי המועצה לכבוד השנה החדשה.

איציק חולבסקי
ראש המועצה

אברהם אזולאי
מנכ"ל המועצה

