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 .1אישור פרוטוקול מליאה 9/12
זאב שחורי  -מבקש לתקן כי נבחר לועדת הנחות ולא לועדת ביקורת.
דני אנגל-מבקש תיקון בפרוטוקול בסעיף שדווח על גרעון בעמותה
העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו לא צוינו כל דברי החברים,
בנושא ההסדר שהיה כי בקופות הפנסיה של העובדים שבו השלימו
כספים ,כיצד מעבירים כספים לקופות פנסיה? -זה לא חוקי.
מיכל כהן  -בקופות הפנסיה לא מפקידים לעובדים ,אלא מצוין יעודה
לקופה אך לא מופקד לקופה.
אברהם אזולאי  -מבהיר שרק אם כל העובדים מתפטרים או מפוטרים
אז מתקיים חוב של פיצויים לעובדים .זוהי פעולה חשבונאית רישומית
 אך בפועל לא מעבירים כספים לקופות העובדים.דני אנגל  -כיצד מתייחסים לגרעון?
מיכל כהן  -ע"י גביה מהגופים שהביאו לגרעון וגיוס כספים .אופציה
שלישית היא כיסוי ע"י המועצה .סוכם שבמידה והכיסוי יהיה ע"י
המועצה יובא לאישור המליאה.
החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול המליאה . 9/12 -
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 .2אישור תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2013
חנן א.

אברהם א.

איציק ח.

מברך על קפיצת המדרגה בהצגה היום של תוכנית העבודה מקושרת
תקציב לשנת  2013המהווה כלי ניהולי וחשבונאי.
עמלנו רבות על בניית הכלים ותוכנית העבודה .למרות שלא תהיה לנו
שנה קלה אנו נדרשים להרחיב את הפעולות בכל הרמות ולתת
שירותים לתושב תוך הנגשתם בצורה הטובה ביותר.
חוברת זו מוגשת לכם השנה במתכונת שונה ולאחר השקעה וחשיבה
רבה של כולם.
במסגרת הכנת תוכנית העבודה מקושרת תקציב ,נאספו נתונים רבים
ומפורטים אשר נמצאים אצלנו וישמשו אותנו לעובדה במהלך השנה.
כאן אנו מציגים את ריכוז ועיקרי הדברים.
• התקציב חלקו קבוע ורק חלק קטן גמיש ,קישרנו אותו למטרות
ולמשימות על מנת שנוכל לנצלו באופן הראוי והטוב ביותר.
• בשנה הבאה נתחיל מוקדם יותר ונשפר את העבודה בהתאם למבנה
שנבנה השנה.
• נושא נוסף שעבדנו עליו היה המשימות העיקריות של כל עובד
וכמה זמן הוא מקדיש לכל משימה ,בהמשך נבחן את ההתאמה
למטרות ואת ניצול הזמן בהתאם.
• במהלך חודש ינואר נבצע הערכה לכל העובדים וזהו המשך לתהליך
של תוכנית העבודה השנתית.
מבקש להודות לשרית דוד שריכזה את כל העבודה ,לאסנת דוד על
העיצוב ,למיכל כהן על הכנת הנתונים וליואל סיגל על כל הייעוץ
והליווי.
השנה גם נבצע את הצגת התקציב באורח שונה .כל מנהל אשכול/אגף
יציג את עיקרי התוכנית כולל המטרות והמשימות העיקריות יחד עם
מדדי ההצלחה לבחינת עיקרי המטרות.
לאחר מכן ניתן לשאול שאלות הבהרה ובסוף נציג נתונים כספיים ונדון
בהצעת התקציב.
אנו מציגים תקציב מפורט לאחר שאושרה מסגרת התקציב
באוקטובר .ניתנה הנחיה לתכנן תקציב עפ"י שנת  2012בסך 75.4
מיליון .₪
צפינו שכמעט אף גוף לא יכול לעמוד בהנחיה זו .כל אגף/מחלקה הציג
את התקציב והתחלנו בפער של  6מיליון  ₪בין המקורות ובין הצעת
האשכולות לשימושים .היינו חייבים לסגור את הפער.
ערכנו תוכנית לצמצום באגפים וכן הגדרנו הגדלת הכנסות מארנונה
ולקיחת הלוואה של  1.5מיליון  ₪תוך צמצום הרזרבה לחצי מליון ,₪
בכך הגענו לאיזון בתקציב.
הגענו ל 81.3-מיליון ש"ח לעומת  75.4מיליון  ₪בשנה שעברה.
התקציב מחולק להרשאה לביצוע וחלקו תקציב מותנה .להכנסות
שאינן בטוחות מגדירים מולן הוצאות שמותנות בקבלת הכנסות .כמו
אישור ארנונה ,מרזרבת שר  -טרם קיבלנו תשובה -וזו הכנסה מותנית.
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הצגת התקציב ע"י בעלי תפקידים:
אשכול כספים
מציג את המטרות ,המשימות ועיקרי הדברים לשנת  2013כפי
איציק ח.
שמופיעים בחוברת התקציב
יעד מט"ש מבוא כרמל מיועד לנובמבר  – 2013האם זה ריאלי ?
שחם מ.
מבקש לראות את מפת מט"ש מבוא כרמל
דני א.
היעד ריאלי לסיום המט"ש ,לקבלן לא משתלם לאחר בהגשת העבודה
איציק ח.
בגלל הקנסות.
מינהל המועצה
אברהם א .הוצגו הדגשים לשנה זו ,מטרות ומדדי הצלחה .במינהל נמצאים גופים
ועובדים שלא שויכו לאחד האשכולות.
אשכול הנדסה והסביבה )הוצג ע"י הדס בשן ושלומי גרנוב(
הוצגו עיקרי הדברים כפי שמופיעים בחוברת התקציב
אשכול הנדסה וסביבה עדיין בהתארגנות ושדרוג .רוב התקציב מופיע
הדס ב.
בתקציבי הפיתוח.
עוסקים רבות בהתייעלות בנושא פינוי האשפה ובפרויקט הפרדה ל2-
שלומי ג.
זרמים.
מה עם מענק המיחזור וההחלטה לחלק לישובים.
דני א.
התקציב הינו ל 3-שנים ומיועד לשימושים ייעודיים-כמו הסברה ,מעבר
רוני ב.
בין בתי אב והכנת תשתיות.
אם לא ישתנו הרגלי ההפרדה אנו צפויים לעליה בתקציב ההטמנה.
אברהם א .רוני ברניר הציג את הדברים כיו"ר הוועדה לאיכות הסביבה .באחת
מישיבות המליאה הקרובות תוצג התוכנית במלואה.
התקציב מועבר לרשות רק עפ"י דווח וביצוע בפועל של הפרויקטים
שלומי ג.
שלהם יועד התקציב.
בסעיף ביוב ישנו תקציב מותנה איך יתכן ?
רוב מ.
יבוצע ברבעון האחרון ועד אז יהיה תקציב
איציק ח.
אשכול רווחה תרבות ותיירות
מציגה את המטרות העיקריות לאשכול בנושא חיבור ועבודה מתואמת
קרין ש.
בין כל המחלקות.
מחלקת רווחה
עפ"י מה שמוצג בחוברת נתרכז בשיפור השרות .קיבלנו עו"ס נוספת
שרית ת.
בזכות הצטרפותנו לרפורמה של משרד הרווחה.
אנו רואים את הפרט ,המשפחה והקהילה ומנסים למצוא איזון בין
הטיפול בהם ויחס לבעלי התפקידים בקהילה.
דגש השנה בהערכות לחרום והכשרת צוותי צח"י .עוסקת בקידום
מעמד האישה ובתחום זה עושים פעולות נרחבות בתמיכת ראש
המועצה.
לא ניתן להשיג את מחלקת הרווחה טלפונית ואם משאירים הודעה לא
רוב מ.
חוזרים .מבקש תשומת לב לכך.
אגף תרבות מציגה אירינה )מאחר ונחמיה נמצא בכנס(
אירינה ק .הוצגה התוכנית השנתית כפי שמופיע בחוברת התקציב ,בדגש לגיוס
משאבים חיצוניים לפעילות האגף
אברהם א .תודה לכל מי שהציג ולכל מי שעמל והשקיע בהכנת התוכנית ובהכנה
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להצגה בערב זה בפני המליאה.
מאחל לכולנו לעמוד בכל המשימות שהצבנו לעצמנו השנה.
מבקש התייחסות החברים.
המועצה צריכה להעביר ולהעמיד תקציב גדול יותר לחקלאות ישנו פער
בין הארנונה שניגבת מאדמות מרעה לבין ההוצאות.
בישיבת המליאה הקודמת נדון נושא תקצוב ל"שומריה" התקצוב לא
בא לידי ביטוי בתקציב .2013
רוצה להזכיר שאין יחס ישיר בין גביית הארנונה להחזר לחקלאות.
ידוע ,אך היחס צריך להיות שונה.
נכון ,אנו מנסים לחזק את מעמד החקלאות נרשום לפנינו את ההערה
ובשנה הבאה יש לפנות למועצה מוקדם יותר על מנת שנוכל להתייחס
מבעוד מועד.
מעלה את בקשתו שוב שנידונה במליאה הקודמת לתקצוב ₪ 200,000
לשומריה .לא מוכן לקבל תשובה שלילית .אם בקשתוזו לא תענה,
מתכוון לפנות לציבור ולהעלות את הנושא לדיון ציבורי .לא מבקש את
כל העלויות בסך  1.5מיליון  ₪של שומריה בגין ילדים שאינם ממשמר
העמק ,אלא רק  ₪ 200,000בגין הסעות.
מבקש שהנושא יועלה היום להצבעה .יש בתקציב המועצה לא מעט
סעיפים עם סבסוד לבני נוער אני בטוח שעם רצון ניתן למצוא מקורות
בתוך תקציב המועצה.
המועצה מסבסדת את פעילות "רעות" ואת ההסעות לרעות.
הייתה החלטה של מליאת המועצה בעבר על אי סבסוד עלויות של
"רעות" ,ואכן אנו לא מסבסדים מעבר למה שניתן לכל בני הנוער.
"רעות נהנים" מתקציבים מהמינהל לחינוך התיישבותי בגין ההכרה
שיש להם כפנימית יום .לעומת זאת המבנים שהועברו אלינו מהרי
אפרים היו ברמה ירודה ושם אכן השקענו מטעמי בטיחות ולמען
בטחון הנערים .בתקציב  2013מופיע  ₪ 40,000לשומריה ₪ 10,000 +
ממקורות חיצוניים ,אם תהיה כאן היום החלטה להעברה של 200,000
 ₪לשומריה יש להצביע על המקור מתוך התקציב.
אין לי ערעור על הצורך בפנימייה אך אם יש פנימייה ורצון של
"שומריה" להפעיל את הפנימייה זה לא צריך להיות ע"ח האחרים.
מציע לדון בחלוקת התקציב באופן שווה בין כל הישובים.
מציע לקבל החלטה שיש להסמיך את הגזבר והמנכ"ל לגבש הצעה על
הסכום והמקור התקציבי לתקצוב שומריה ולהביא לדיון והחלטה
במליאה הקרובה.
לא יודעת מה המועצה נתנה לנוער אבל ברמת השופט אנו מחזיקים
עובד נוער במשרה מלאה בנוסף לעלויות ברעות.
בתקציב מופיע הלוואה לצורך איזון – אסור לעשות זאת ובטח לא
לצורך מימון לשומריה.
הפעילות בשומריה חשובה מאוד ויש למצוא תקציב למימון בקשת
שומריה .ואם לא ניתן לאשר זאת עכשיו יש לתת הנחיה לבצע בדיקה
ולאשר את הבקשה תוך  3חודשים.
מציע לחלק את התקציב לנוער "פר-ילד" בין כל הישובים .מבקש שלא
ישלחו אליו חוברת מודפסת ומבקש לקבל במייל.
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ההצעה של שחם טובה אך לא רלוונטית לשנה זו .סגירת שומריה
עודד ג.
תעלה למועצה הרבה יותר מאישור התקציב המבוקש ע"י שומריה.
מקבל את הצעתו של רוני ברניר שהמועצה תביא הצעה למליאה
הקרובה.
שומריה מבקשים את ההשתתפות ממקום של רצון להכרה והערכה
בעבודתם.
מעריך את עבודת הקודש של שומריה פניה שלהם ברורה ומוצדקת ויש
מיגל ז.
לאשר כמה שניתן במהלך שנה זו.
בשנת  2013ניתן להעביר השתתפות אך מבקש לדעת כמה ילדים יש
שחם מ.
מכל ישוב בשומריה.
לשנת  2014יש לקבוע מפתח להשתתפות פר ילד.
 3ילדי התחנכו במגידו ומה שהבנתי מהם שיש מאבק בין שומריה
אשר א.
לרעות ויש לבחון שוב את האיחוד בין רעות לשומריה.
מברך על הדיון כאן – שומריה צריכה לבדוק כיצד היא עוסקת בגיוס
רע ת.
כספים לפעילות שלה ואיך מאחדים את כל הגופים שעוסקים בנוער
לגוף אחד.
אנו מפעילים גייס כספים ונתנו עדיפות לפעילות שומריה .אין למועצה
איציק ח.
עודפי תקציב יש רזרבה של  1מיליון  ₪בלבד הנשמרת ליום קשה.
הגירעון המצטבר לרבעון השלישי הוא  1מיליון  ₪ולכן מציע שאומנם
יוגדל התקציב לשומריה אך הסכום יקבע לאחר הרבעון הראשון שאז
גם יובהר מה מצב התקציב.
מציע כהוראת שעה לאשר  ₪ 200,000לשומריה ולהטיל על המנכ"ל
חנן א.
והגזבר להביא הצעה על המקורות.
מציע להביא את הצעתי זו להצבעה
הצעתו של חנן ארז הובאה להצבעה
בעד 10 -
נגד  -אין
נמנע – 3
החלטה
הוחלט לאשר כהוראת שעה תקציב של  ₪ 200,000לשומריה בגין הסעות .על המנכ"ל
והגזבר להביא למליאה הבאה הצעה למקורות התקציב.
סעיף השתתפות בועדים מקומיים יש תקציב מותנה מה זה אומר ?
רוב מ.
כל שנה אנו מכניסים תקציב זה במותנה ובסוף השנה לאחר גיוס
איציק ח.
מקורות תקציביים משחררים תקציב זה מהמותנה.
מבקש להביא לאישור את הצעת התקציב לשנת  2013כפי שהוצגה.
חנן א.
הצעת התקציב לשנת  2013הובאה להצבעה
בעד 13 -
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה
הוחלט לאשר את התקציב לשנת  2013בסך . ₪ 81,318,000

ישובים:אליקים,גבעת -עוז,גלעד,דליה,הזורע,יקנעם,מגידו,מדרך -עוז,משמר -העמק ,עין -העמק ,עין -השופט ,רמות -מנשה -רמת -השופט
 148979פרוטוקול מליאה  10-12מיום 25-12-12

ABCDEFGHI
רוני ב.

אשר א.
חנן א.

מועצה אזורית מגידו
מזכירות המועצה

email: mazkirut@megido.org.il
ת.ד 90001.עפולה  18120פקס 04-9598414 :טל04-9598450 :

מודה על העבודה שנעשתה  -על הבהירות בהכנת תוכנית עבודה
מקושרת תקציב .נעשה עבודה רצינית ובהירה.
אני לא אופטימי מהנתונים והמצב שהולך להיות במדינה ולכן צריך
לעשות הכול על מנת לצרף עוד ישובים למועצה כדי לקבל מענק איזון.
מודה לאברהם ולכל הצוות על הכנת התוכנית ומעריך מאוד את
השינוי שנעשה השנה בהכנת חוברת התקציב.
עפעלתי בעבר לא מעט בנושא הוספת יישובים לגבולות המועצה ואם
הכלא המורחב יקום אפשר להכריז עליו כישוב נוסף במועצה.

עודד גלזר יצא מהישיבה
 .3אישור מסגרת אשראי 2013
הובא להצבעה אישור מסגרת אשראי בגובה  5%מתקציב המועצה
לשנת  2013בסך .₪ 4,065,900
בעד 12 -
נגד 0 -
נמנע 0 -
החלטה
הוחלט לאשר את מסגרת התקציב.
 .4העברות מסעיף לסעיף
הסמכת מנכ"ל וגזבר המועצה לבצע העברות מסעיף לסעיף בתוך
מסגרת התקציב .העברות אלו יובאו לאישור המליאה .אישור זה
מהווה אישור בדיעבד של העברות.
החלטה
הוחלט להסמיך את מנכ"ל וגזבר המועצה לבצע העברות מסעיף
לסעיף בהתאם לרשום לעיל.
 .5אישור תקציב ועד מקומי דליה
איציק ח.
רוב מ.
חנן א.

הציג את תקציב ועד מקומי דליה לשנת 2013
צריך להציג תקציב מבוקר וריאלי של הקיבוצים כי התקציב המוצג
אין סיכוי לעמוד בו.
השנה נעסוק בכך וכל הישובים יצטרכו להציג תקציב על פי הנחיות
ברורות של משרד הפנים

החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי דליה לשנת .2013

ישובים:אליקים,גבעת -עוז,גלעד,דליה,הזורע,יקנעם,מגידו,מדרך -עוז,משמר -העמק ,עין -העמק ,עין -השופט ,רמות -מנשה -רמת -השופט
 148979פרוטוקול מליאה  10-12מיום 25-12-12

ABCDEFGHI

מועצה אזורית מגידו
מזכירות המועצה

email: mazkirut@megido.org.il
ת.ד 90001.עפולה  18120פקס 04-9598414 :טל04-9598450 :

 .6דו"ח רבעון  3מועצה לשנת 2012
איציק חולבסקי הציג את דו"ח רבעון של המועצה לשנת  2012כפי
שנשלח לחברי המליאה.
החלטה
הוחלט לאשר פה אחד את דו"ח רבעון  3של המועצה לשנת .2012
 .7אישור תב"רים
איציק חולבסקי הציג את התב"רים לאישור המליאה כפי שנשלח
לחברי המליאה.
החלטה
הוחלט לאשר פה אחד את התב"רים לפי הרשימה המצ"ב.
 .8עדכון תקציב לשנת 2012
איציק חולבסקי אציג את עדכון התקציב לשנת  2012לפי המצ"ב.
החלטה
הוחלט לאשר פה אחד את עדכון התקציב לשנת .2012
 .9תקציב עמותה העירונית לקידום הספורט באזור מגידו
מיכל כ.
יובל ג.
אשר א.
יובל ג.
שחם מ.
יובל ג.
חנן א.

הציג את תקציב עמותת הספורט.
מציין כי בפעילויות הספורט משתתפים כ 800-ילדים ,נוער ובוגרים
כמה ילדים מבחוץ משתתפים ?
כ 30%-מהמשתתפים הם מבחוץ.
האם אנו מסבסדים את ילדי החוץ ?
קשה מאוד לחשב ולדעת לעיתים זה משרת אותנו.
התקציב מובא לידיעת חברי המליאה

החלטה
הוחלט לאשר את התקציב מותנה באישור העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי
מגידו.
 .10אישור תקציב העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו
הציגה את התקציב.
יש אפשרות להעסיק עובדי קיבוץ דרך המועצה?
לא ניתן.
האם בתקציב העמותה יש תקציב להחזר גירעונות של העמותה.
יש השנה  ₪ 79,000להחזר תקציב.

מיכל כ.
רוב מ.
אברהם א.
דני א.
מיכל כ.
החלטה
הוחלט לאשר את התקציב מותנה באישור העמותה העירונית לקידום
רווחת תושבי מגידו.
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 .11שונות
חנן א.
אודי ק.
הדס ב.
רוני ב.

רוב מ.
שחם מ.
חנן א.
אודי ק.
רינה ת.
חנן א.

הציג עדכון לגבי ההחלטה להקים חוות גז באתר חגית )מצ"ב מצגת
בנושא(
מבקש לדעת מה עמדת המועצה ואיך הולכים להתנהל ומה ניתן
לעשות בנושא.
להבדיל מתוכניות אחרות זו תוכנית שהתנהלה במהירות .היו 2
חלופות על חגית ומבוא כרמל ושניהם ירדו.
נכשלנו ,נכשלתם – עובדתית כרמל סלע דחף את זה לאזור חגית .אנו
ברמות מנשה מתנגדים למהלך והמועצה צריכה להוביל את המאבק
וההתנגדות להקמת תחנת גז באתר חגית.
למרות שכוחנו מוגבל צריך להילחם על הפיצוי הסביבתי שיגיע
לאליקים ורמות מנשה שהם הנפגעים העיקריים.
ראיתי רק עכשיו .לאחר הבנת המשמעות יש להיאבק על פיצוי .אם אנו
נפגעים מהקמת חוות הגז בקרבתנו .מציע לערוך סקר ולבחון מה
ההשפעה על האזור שלנו.
מציע להביא מומחה למליאה שיסביר את הנושא ומציע להיאבק שאם
כבר יקום אז שלפחות נקבל פיצוי וארנונה.
צריך לנהל את המאבק נגד ,אך גם להבטיח שאם יקום נקבל מכך
ארנונה ופיצוי סביבתי.
הולך להיות מפגש של ראשי הרשויות באזור לארגון המאבק.
מבקש לבטל את השתתפותנו בפורום כי בסוף המאבק יהיה על
הארנונה ואנו נפסיד מכך.
ההתנגדות היא של המועצה והמרחב הביוספרי ולא של הרשויות
השכנות ,ולכן לא צריך להשתתף איתם.
נשקול היטב את צעדינו הבאים .כרגע יש לנו מובילות בתחום ולא
צריך לוותר על כך.

חנן ארז
ראש המועצה

A

אברהם אזולאי
מנכ"ל המועצה
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