 91במרס 4192
פרוטוקול מליאה  41/3מיום /1.4./3
השתתפו :איציק חולבסקי ,יואל מחפוד ,זאב שחורי ,אבשלום לוי ,יעקב סאלם,
ערן בן משה ,יהושע ליס ,ינאי חכים ,גיל שיבולי ,אבנר הכהן ,שחם מיטלר
חסרים  :שרי שרון ,רוני ברניר ,עילם צור
נכחו  :אברהם אזולאי ,מיכל כהן ,ברוך שמיר ,שרית אברהם ,נעה גופר ,קרין
שטרן ,עו"ד אושר טקטאש ,מור שלמה-גבעת עוז ,נחמיה להב שלמה בוזי
סדר היום
 .9אישור פרוטוקול מליאה .4192
 .4אישור תקציב ועד מקומי לשנת  4192לישובים :גבעת עוז ,עין השופט.
 .3אישור פרוטוקול ועדת תמיכות.
 .2אישור תב"רים.
 .5מינוי ועדת ביקורת לוועדים המקומיים.
 .6מינוי ועדת ערר לארנונה.
 .7דיווח מכרזים פומביים ומכרזי זוטא לשנת . 4193
 .8אישור פקחים.
 .1ממשקי עבודה נוספים עם תושבים וישובים.
 .91בקשה להרחבת סמכויות ועדת חקירת גבולות מוא"ז מגידו-עיריית יוקנעם.
 .99מינוי דירקטור בעמותה העירונית לקידום הספורט באזור מגידו
 .94שונות.
 .9אישור פרוטוקול מליאה 41/3
פרוטוקול מליאה  - 4192אושר.
אבשלום לוי שואל מה עם קורס דירקטורים.
אברהם אזולאי-הנושא ייבדק עם המפעם בניסיון לפתיחת קורס דירקטורים.
 .4אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 41/3
תקציב ועד מקומי גבעת עוז
מור שלמה הציגה את התקציב עפ"י המסמך המצ"ב.
האם השינוי בגביה משנת  4193לשנת  4192תואם את הנחיות משרד
י .ליס
משרד הפנים ?
כן ,תואם את הנחיות משרד הפנים.
מ .שלמה
האם רואים את התמונה האמתית של כל הישוב או רק עניין
י .ליס
רישומי ?

א .חולבסקי יש לשים פוקוס היכן שיש קשיים ובעיות.
מה ששוקי העלה זה חשוב מאוד ,הוועד המקומי צריך להראות
א .לוי
תקציב שעונה על סל השירותים לתושבים.
זה הזוי להביא את כל תקציב הקיבוץ לאישור.
ש .מיטלר
משרד הפנים מחייב לקבל את תקציב הוועדים המקומיים.
מ .כהן
האם התקציב מבטא את השתתפות המועצה ?
א .הכהן
אנחנו לא יכולים להצביע מבלי לראות תקציב אמתי שנותן שרות
י .ליס
מלא לישוב.
לאחר הפרדת התקציבים במושב ,ניתן לראות היום את התקציבים
י .מחפוד
השונים ויש להראות את התקציב ומקורותיו.
מציע לדון באחת הישיבות איך מאשרים תקציב ועד מקומי.
א .לוי
א .חולבסקי נפעל כדי שתקציבי הוועדים שיוגשו לאישור יבהירו את התמונה יותר,
וכן נקיים דיון רחב יותר בנושא.
א .אזולאי בקורס מזכירי ישובים ובעלי תפקידים נקיים דיון בנושא.
א .חולבסקי מסכם-תקציב הוועדים המקומיים יידון בהרחבה בקורס מזכירי ישובים
החלטה
הוחלט פה אחד לאשר את תקציב ועד מקומי גבעת עוז לשנת .4192
אישור תקציב ועד מקומי עין השופט לשנת 41/3
הציג ופירט את תקציב הישוב.
א .הכהן
הגבייה של הארנונה לא הועלתה וזה בניגוד להנחיות משרד הפנים.
י .ליס
הארנונה למועצה משולמת עפ"י צו הארנונה של המועצה.
א .הכהן
א .חולבסקי יש לתקן את התקציב המוגש ולהתאים את תקציב הארנונה בהתאם
לצו הארנונה של המועצה .כמו כן ,השתתפות המועצה בישוב אינה
אינה  ₪ 441,111כפי שמופיע ,אלא השתתפות המועצה בתקציב עין
השופט הינה כמו לשאר הישובים ,וגם זאת יש לתקן.
מסר סקירה על קיבוץ עין השופט.
א .הכהן
האם יש לכם מיזמים עם יישובי האזור ?
י .ליס
כן ,קיים שיתוף עם משמר העמק.
א .הכהן
החלטה
הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מקומי עין השופט לשנת 4192
 .3אישור פרוטוקול ועדת תמיכות
א .אזולאי נתן סקירה על תהליך התמיכה של המועצה בעמותות באזור.
הסבירה את אופן עבודת הוועדה וההמלצות.
מ .כהן
מרכז לקשיש גיל אור מבקשים תרומות מהישובים מעבר לתמיכה
א .לוי
של המועצה.

אם מרכז לקשיש גיל אור מקבלים השנה פחות ,האם זה לא גורם
י .ליס
להם לבעיה תקציבית ?
א .חולבסקי לפני מתן התמיכה ,המועצה בודקת את המצב ואת האפשרויות
התקציביות ,וזה לא גורם להם להיכנס לבעיה תקציבית.
א .אזולאי גיל אור מקבלים תמיכה ישירה ושאר הכסף מועבר לשיפוץ גיל אור.
החלטה
הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות למרכז לקשיש גיל אור ולעמותה
העירונית לקידום הספורט באזור מגידו לפי המצ"ב
 .2אישור תב"רים
תב"ר  – 9964פיתוח תשתיות בעין העמק ע"ס .₪ 987,115
החלטה
הוחלט לאשר את התב"ר.
 .5מינוי ועדות ביקורת לוועדים המקומיים
אברהם מציג את רשימת חברי ועדת ביקורת לוועדים המקומיים לפי המצ"ב.
החלטה
הוחלט לאשר פה אחד את רשימת חברי ועדת ביקורת לוועדים המקומיים .
 .6מינוי חברי ועדת ערר לארנונה
א .חולבסקי במליאה מס'  4192מיום  97.4.92נבחר עו"ד ניצן מנחם ליו"ר ועדת
ערר לארנונה.
מבקשים מחברי המליאה לאשר את החברים הבאים כחברי ועדת ערר
לארנונה רינה תלמי-רמת השופט ועמיקם הלוי-דליה.
החלטה
הוחלט לאשר את חברי ועדת ערר לארנונה כמפורט:
עו"ד ניצן מנחם-יו"ר
רינה תלמי-חברה
עמיקם הלוי-חבר.
 .7דווח על מכרזים פומביים ומכרזי זוטא בשנת 41/4
אברהם אזולאי הציג את רשימת המכרזים הפומביים ומכרזי הזוטא שפורסמו
בשנת .4193
 .8אישור פקחים
א .אזולאי הציג רשימת פקחים שהם עובדי המועצה שמטרתם לאכוף את חוקי
העזר של המועצה.
א .חולבסקי הרחיב בנושא תוכנית הפיקוח בשטחים הפתוחים על מנת לתת פתרון

לבעיות הקשות בשטח .הנושא במרכז תשומת הלב של המועצה.
אנו מערבים את גורמי הביטחון באזור להגברת הפיקוח בשטחים.
מאוד חשוב להפגין נוכחות ופיקוח בנחל הקיני.
ג .שיבולי
א .חולבסקי בתוכנית להיפגש עם ראשי ערים באזור ליצירת שיתופי פעולה.
האם ניתן לסמן אזורים אסורים ?
י .ליס
א .חולבסקי אחד הרעיונות הוא לסגור שטחים כמו בעמק המעיינות כדי לצמצם
אזורים שנפגעים.
האם יש תלבושת מיוחדת לפקחים ?
ז .שחורי
א .אזולאי יינתנו תעודות וציוד מזהה בהתאם לתקנות.
החלטה
הוחלט לאשר את רשימת הפקחים כמפורט :
שמחה נאור ,לירון שפירא ,שלומי גרנוב ,אמארה מוחמד ,דורון מועלם ,אליאב נהרי.
 .1ממשקי עבודה נוספים עם תושבים וישובים
א .חולבסקי במסגרת המדיניות של קשר עם הישובים והתושבים ,קיימנו 4
דיונים בפורום מדיניות ראש המועצה ,ובו הוצג כיצד להגביר את
הקשר עם הישובים.
הציגה את התוכנית עפ"י המסמך המצ"ב.
נ .גופר
שחם מיטלר – יצא מאולם הישיבות
המפגשים בין המועצה לישובים חשובים מאוד על מנת להסביר מה
ג .שיבולי
המועצה עושה ,מאחר וישנו פער בין העשייה בפועל לתחושת התושב.
במטה עם מטה יש מפגש וציפייה למענה לפניות הישוב ואולי יש
צורך למפגשים מעין אלו פעמיים בשנה ולא פעם בשנתיים.
א .חולבסקי ישיבת מטה עם מטה הינה מטרה ללמוד את הבעיות .הפתרון לא
יהיה במפגש הבא אלא בין לבין.
בקרוב נציג תוכנית פיתוח רחבה ויינתנו תקציבי פיתוח מוגדלים במטרה
לתת מענה לישובים.
כאשר פורום מגיע הוא מחויב לדברים שהוחלטו במפגש הקודם.
ג .שיבולי
המטרה כן להכרות עם הישוב ובין האנשים ,וכן לקבוע  4-3נושאים
נ .גופר
לטיפול משותף.
ע .בן משה האם בודקים דרכי תקשורת עם הישובים בדרכים אחרות כמו פייסבוק.
א .חולבסקי מסכם את הנושא-רואה חשיבות רבה לנושאים שהוצגו ואנו נשנה
בהתאם למה שיועלה בשטח ונתאים את עצמנו לפורומים חדשים .כמו
כן כל נושא התקשורת נבחן כולל כניסה לפייסבוק.
היכן קיימת תוכנית אסטרטגית ופרויקטים גדולים לשנים הבאות?
א .לוי
א .חולבסקי יש אסטרטגיה כלכלית שהוצגה על ידי .תכנית הפיתוח תוצג במהלך
חודש מאי  4192ומהליכים נוספים במשך השנה.

 .91בקשה להרחבת סמכויות ועדת חקירת גבולות מוא"ז מגידו-עיריית יוקנעם.
א .חולבסקי התחלתי בשיחות עם סימון אלפסי ראש עירית יוקנעם ולאחר מכן
פגישה עם נציגי המושבה בהשתתפות סימון אלפסי.
הדרישה שלנו להכליל מס' נושאים שהיו פתוחים בוועדת חקירה
קודמת לוועדה הנוכחית.
ביקשנו להכליל את  5הנושאים הנ"ל לוועדה הקיימת .משרד
הפנים ביקש למצות את התהליך עם עירית יוקנעם עילית ,ואכן
היו מפגשים ותשובת עירית יוקנעם הייתה כי הם אינם מאשרים
הרחבת עבודת הוועדה לנושאים שנשארו פתוחים.
להלן הסיכום שהיה בפגישה עם סימון אלפסי ראש עירית יקנעם
א .יוקנעם מתנגדים לפתיחת ועדת החקירה הנוכחית.
ב .ברוך שמיר ייפגש עם מהנדסת יוקנעם עילית לדיון בנושאים
שהם במחלוקת.
ג .יוקם צוות לשיתוף פעולה בין המועצה ליוקנעם.
ד .יוקנעם מושבה יקיימו דיון פנימי בנושא השם.
איציק הציג את הצעת ההחלטה :
המליאה מסמיכה את ראש המועצה לפעול בדחיפות להרחבת
סמכויות ועדת חקירה לגבולות הפועלת עירית יוקנעם עילית-מוא"ז
מגידו) כך שיכללו את תיקוני הגבולות באזורים שבין העיר יקנעם
עילית ליקנעם (המושבה) ,שפורטו במכתבו של ר' מוא"ז מגידו חנן
ארז למר שוקי עמרני (מ"מ מנכ"ל משרד הפנים) מתאריך
 31/41/4ובהתאם לנוהל משרד הפנים לבקשה לשינוי תחום שיפוט
סעיף .4
א .לוי
ג .שיבולי
ז .שחורי

ב .שמיר

לא להאמין לאף מילה של סימון ,ויש לדבר אתו בשפה שהוא מכיר,
ועדת תכנון של המועצה צריכה לפעול ליצירת חיץ במקומות שניתן
עם יוקנעם.
אם סימון אלפסי חושש מוועדת חקירה ,על ברוך שמיר לנסות להשיג
את המקסימום מיקנעם עילית.
ועדות חקירה הולכות לפשרות ,צריך לבדוק איך מציגים היכן הרשות
מפסידה.
בתמ"א  35ליוקנעם עילית לא נקבע גודל ,ותאוריטית יכולים לגדול
בלי סוף .צריך לנסות בגופי תכנון שייקבעו ליוקנעם את גודלה.
הסביר את תחומי העבודה של הוועדה המקומית.

החלטה
הוחלט פה אחד לאשר את נוסח ההחלטה כפי שאיציק חולבסקי הציג.

 .99מינוי דירקטור בעמותה העירונית לקידום הספורט באזור מגידו
הוחלט לאשר את נועה גופר כדירקטור בעמותה העירונית לקידום הספורט באזור
מגידו-כנציגת עובדים.
 .94שונות
א .לוי

הצגת תוכנית התייעלות וחסכון של חצי מיליון  ₪על סמך  914משרת
גזבר כיצד זה מסתדר עם הגדלת היקף משרת הגזבר?
א .חולבסקי לאחר שמשרד הפנים לא אישר העסקת גזבר ב 914-משרה ,יצאנו
למכרז למשרה מלאה .נבחנה עלות השכר של גזבר במשרה מלאה מול
תקופת העסקה החיסכון נשאר בעינו .כמו כן ,נוציא מכרז
למנכ"ל החכ"ל בהיקף של  51%משרה ,על מנת שהחברה הכלכלית
תוכל לעסוק בפיתוח כלכלי באזור.


איציק חולבסקי
ראש המועצה

אברהם אזולאי
מנכ"ל המועצה

