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 .0אישור פרוטוקול מליאה 41/4
מבקש לקיים דיון בנושא תקציב ועדי יישובים.
י .ליס
א .חולבסקי מסכם שתקציבי הוועדים הבאים שיוגשו ,הישוב יציג את הסכומים
הנוספים.
אגף הכספים יכין פורמט ויביא לאישור המליאה.
החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה  - 4102אושר.
 .2אישור תקציב ועד מקומי רמות מנשה לשנת 41/4
יזהר סלוצקי-מזכיר רמות מנשה מציג את תקציב הישוב לפי המצ"ב.
מציין כי אין שינויי משמעותי מתקציב השנה שעברה .כיום לאחר שידורג תשתיות
הישוב ,יש מערכת חשמל חדשה והעלויות גדלו.
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי רמות מנשה לשנת .2102
 .4אישור תב"רים
הציגה את רשימת התב"רים לפי הרשימה המצ"ב.
מ .כהן

י .ליס
א .חולבסקי
ג .שיבולי
א .חולבסקי
ג .שיבולי
א .חולבסקי
י .סאלם
א .חולבסקי

האם אפשר לקבל הסבר על תקציב הפארק.
המקורות יותר גדולים כאן .מדובר על תקציב שמתקבל מהמנהל.
לאחת הישיבות הבאות ,נזמין את מנכ"ל הפארק להצגת תוכנית
הפארק והמקורות.
מבקש הסבר על תב"ר ביוב מי מגידו.
מנכ"ל מי מגידו יציג את התוכנית באחת המליאות הקרובות.
צריך להכיר את החומר ולקבל הסבר לפני הדיון ,ולא לאשר היום
בלי שאני מבין את הנושאים.
לכל גוף יש דירקטוריון ששם מוצג הפרוט.
מבקש לקבל סקירה כתובה לפני האישור כדי שנוכל להבין ונדע
על מה מדובר.
נקיים ישיבה ותינתן סקירה על מי מגידו ופמ"ת.
מבקש להביא לאישור את רשימת התב"רים לפי המצ"ב.

החלטה
הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים לפי הרשימה המצ"ב
 .2אישור דו"ח רבעון  4לשנת 41/4
מציגה תקציב רבעון  2לשנת .2104
מ .כהן
א .חולבסקי היות ויש חברי מליאה חדשים יוצג כאן דו"ח מפורט עם הסבר של
מיכל כהן ושלי.
כמה מתוך השכר המוצג הוא של הפנסיונרים?
ש .מיטלר
יוצג בהמשך הדו"ח.
מ .כהן
איך אנחנו ביחס למועצות אחרות?
י .ליס
כן ,חשוב לדעת ביחס למועצות דומות לנו.
י .חכים
יש רזרבות תקציב במשרדי הממשלה ומי שיש לו תוכניות מוכנות
א .לוי
יכול לקבל תקציב.
מכינים תוכנית פיתוח  5שנתית ,ובתוכנית זו יבוא לידי ביטוי תקציב
מ .כהן
תכנון.
א .חולבסקי מודה למיכל כהן על הצגת התוכנית
החלטה
הוחלט לאשר פה אחד את דו"ח רבעון  2לשנת 2104
 .5עדכון החלטת מליאה בנושא שדה תעופה דרג 4
א .חולבסקי קיימנו דיון ציבורי ובעקבותיו מבקש לעדכן את ניסוח ההחלטה,
מציע את הניסוח הבא :
"מליאת המועצה תומכת בהסדרת הפעולות הקיימות כולל בנייה
נוספת מתחייבת מהסדרת הפעולות הקיימות.
המליאה מתנגדת לפעילות שלא קיימת ולבינוי נוסף שאינו מתחייב
מהפעילות הקיימת".
אם מאשרים הסדרה האם זה לא מזמין הרחבה ?
ג .שיבולי

א .לוי
א .הכהן
א .חולבסקי
י .ליס
א .חולבסקי
ג .שיבולי
א .חולבסקי
י .מחפוד
א .חולבסקי

איך נדע שאין שם פיתוח מעבר לקיים ,איך נשמור על מה שקיים
ללא הרחבה ?
היכן הפערים בין המתוכנן לקיים היום ?
היום בנוי כ 5,111-מ"ר ומתוכנן הסדרה ל 01-אלף מ"ר ,והרחבה
ל 02-אלף מ"ר נוספים ,אנו מתנגדים לכך ובעד הסדרה לקיים.
פורסם כי שר התחבורה החליט להעביר את מנחת הרצליה למגידו.
אני נפגש עם שר התחבורה ואציג את עמדתנו והתנגדותנו להעברת
מנחת הרצליה .מבקש כי נאשר את הצעתי ונעביר לכל הגורמים.
האם יש סקר השפעות על הסביבה שלא הוכן ע"י היזם.
יוכן תסקיר שיוזמן ע"י המשרד להגנת הסביבה.
יש לבחון שאם התנגדותנו לא תתקבל לפחות שנזכה בארנונה.
מציע את הנוסח הבא להחלטה :
"מליאת המועצה תומכת בהסדרת הפעולות הקיימות כולל בנייה
נוספת מתחייבת מהסדרת הפעולות הקיימות.
המליאה מתנגדת לפעילות שלא קיימת ולבינוי נוסף שאינו מתחייב
מהפעילות הקיימת".

החלטה
הוחלט לאשר את הנוסח כמפורט לעיל.
 .6שונות
 -פגישה עם מנכ"ל משרד הפניםאיציק חולבסקי מדווח על פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים .דרשנו להיכנס לאחד
ממסלולי משרד הפנים למענק מהשר או מהמנכ"ל.
ביקשנו הלוואה גדולה לפיתוח ונציג אותה בהמשך.
ביקשנו אישור להקמת חברה לפיתוח צומת מגידו וקיבלנו אור ירוק לכך .זה
יאפשר התקדמות עם קק"ל.
הבהרתי למנכ"ל את התנגדותנו הנחרצת להקמת אתר הגז.
 -פסטיבל צלילי מגידו בהובלת רע תלמי הגיע לסיומו .הפסטיבל היה מוצלחמאוד עם משתתפים רבים.
 -התקיימה פגישה עם יו"ר מפעל הפיס עוזי דיין .בפייס יש אמות מידה ברורות.הגשתי בקשה חריגה של עוד מיליון  .₪עוזי דיין בישר לנו כי קיימת קרן
שתיפתח בעוד כחודש ימים ויש סיכוי שנקבל משם מיליון  .₪הביקור היה
מוצלח.
 -בשבת האחרונה היה אירוע אמנים מהאזור האירוע היה מוצלח מאוד .ב05-למאי מתחיל פסטיבל רמות מנשה.
א .לוי
ק .שטרן
י .ליס

יצאה משלחת של גננות מהמועצה כיצד נבחרה המשלחת ?
הייתה וועדה והצענו לגננות מהאזור כולל לגננת של גבעת עוז.
הוצג תקציב של  2104באופן ראוי ותקציב מאוזן ומברך את מיכל
כהן ואיציק חולבסקי על ההצגה והתוצאות החיוביות ב.2104-

קיימנו השבוע פעילות של יום במרחב לילדי כיתות ד'-ו' מכל האזור
ק .שטרן
שהכירו את המרחב הביוספרי וקיימנו פעילות נרחבת במרחב.
האירוע היה מוצלח מאוד ,כל ההדרכות היו ע"י עובדי המועצה
ומתנדבים ,מביעה
הערכה למתנדבים מהישובים ולעובדים שהתגייסו.
זו תחילת מסורת להכרות וחיבור של ילדי האזור למרחב והאזור.
מברך להרמת כוסית את חברי המליאה בדברים לחג וחיבורם בין
י .מחפוד
היהדות לימינו.
א .חולבסקי מברך את חברי המליאה לחג באיחולי ברכת חג שמח.
א .אזולאי בחול המועד משרדי המועצה סגורים .מוקד המועצה יפעל  22שעות
ביממה ובעלי התפקידים הבכירים זמינים לכל בעיה או פניה.
מברך את חברי המליאה בברכת חג שמח.

איציק חולבסקי
ראש המועצה



אברהם אזולאי
מנכ"ל המועצה

