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 .1חילופי גברי
רוב מסטל נציג קיבוץ מגידו הגיש את התפטרותו כחבר במליאת המועצה.
במקומו נבחר גיל שיבולי )לפי המסמכים המצ"ב(.
 .2אישור פרוטוקול מליאה 4/13
פרוטוקול מליאה  - 4/13אושר.

 .3אישור תקציב ועדים לשנת 2013
תקציב ועד מקומי רמת השופט
רינה תלמי הציגה את התקציב הגדל בהתאם לגידול הדמוגרפי של הקיבוץ.
הקיבוץ התפתח מאוד במעורבות-הציבור ,חיי תרבות וקהילה בתנופה.
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי רמת השופט.
תקציב ועד מקומי עין העמק
אודי קדם הציג את התקציב ומתאר את ההערכות האסטרטגית לקראת הרחבת
הישוב-אגודה קהילתית ומיצוב האגודה החקלאית.
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי עין העמק.
תקציב ועד מקומי רמות מנשה
רוני ברניר הציג את תקציב הועד-יש איחוד בין גופי הישוב-אגש"ח ,ועד מקומי
ואגודה קהילתית
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי רמות מנשה
 .4אישור תב"רים
איציק הציג את רשימת התב"רים לפי המצ"ב.
תב"ר -1091שיקום מדרך עוז
מדוע הגדלת התב"ר לא ממקורות הישוב ומדוע יש צורך בהגדלת
ע .גלזר
התב"ר.
א .חולבסקי  50%מההגדלה ע"ח הישוב.
 50%גידול ההלוואה.
החלטה
הוחלט לאשר את התב"רים לפי הרשימה המצ"ב.
הערות:
רע תלמי – לצורך הגשה לתוכנית פיתוח הכפר יש להשלים נתונים .ישוב שלא
ישלים את הנתונים בקשתו תפסל.
רוני ברניר – מציע לחברי המליאה סיור ברמות מנשה בנושא התשתיות.
 .5אישור ועדת תמיכות לאישור תבחינים מיום 17.6.12
בקשה לאישור תבחינים למרכז לקשיש ולאגודת ספורט נבחנה ואושרה ע"י
ועדת תמיכות ומובאת לאישור המליאה.
 .6אישור פרוטוקול ועדת תמיכות גיל אור מיום  26.7.12ומיום 23.5.13
בקשת התמיכה נדונה ונבחנה בועדת תמיכות ומובאת לאישור המליאה.
החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  26.7.12ומיום  23.5.13לפי
המסמך המצ"ב.

 .7אישור פרוטוקול ועדת תמיכות קבוצת כדורסל מיום 15.11.12
בקשת התמיכה נדונה ונבחנה בועדת תמיכות ומובאת לאישור המליאה.
החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  15.11.12לפי המסמך המצ"ב.
 .8קריטריונים למחיקת חובות ארנונה )בהשתתפות עו"ד יעל נורקין(
עו"ד יעל נורקין יועצת משפטית בנושא ארנונה הציגה מסמך קריטריונים
למחיקת חובות ארנונה עפ"י הנחיות משרד הפנים.
מבקש לאשר את הקריטריונים שהוצגו.
ח .ארז
א .ארגובי מה נותן לנישום מחיקת החובות.
מדובר בחובות שלא ניתן לגבות ולכן יש לבצע הסדרת החובות ,על
ח .ארז
מנת שבספרי המועצה לא יופיעו חובות שלא ניתנים לגביה.
אני מבצע ביקורת בנושא גביית ארנונה ומבקש לכרוך את הדו"ח
ש .בוזי
שלי יחד עם המסמך בנושא.
י .קורקין ניתן להתנות את מחיקת החוב בתשלום יתרת החוב.
מבקשת לתקן במסמך "עד  5שנים" ומותנה בתשלום יתרת חוב.
ר .תלמי
א .חולבסקי מקבל את התיקון והמחיקה תהיה "עד  5שנים" ומותנה בתשלום
יתרת החוב וברישום הערת אזהרה בטאבו.
החלטה
הוחלט לאשר את הקריטריונים למחיקת חובות ארנונה לפי המסמך המצ"ב
ובכפוף לשינוים שהוצגו ע"י איציק חולבסקי.
 .9דו"ח ועדת השקעות
איציק חולבסקי נתן דיווח והציג את פרוטוקול ועדת השקעות מיום .18.4.13
ממתינים לדיווח של סיום רבעון.
החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת השקעות מיום  18.4.13לפי המצ"ב.
 .10דו"ח כספי חברה כלכלית לפיתוח מגידו בע"מ לשנת 2012
איציק חולבסקי הציג את הדו"ח הכספי וציין כי הגרעון של חכ"ל נובע מאי-
מימוש ההכנסות בגין צומת מגידו.
האם קק"ל נכנסה למיזם כמו זה המוצע בצומת מגידו במקומות
ר .ברניר
אחרים.
כ ,קק"ל עוסקת במיזמים כאלו בארץ ואנו נמצאים איתם במו"מ.
א .חנן
החלטה
הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי לשנת  2012של החברה הכלכלית לפיתוח מגידו
בע"מ.
 .11דו"ח כספי עמותת התיירות לשנת 2012
נחמיה להב יו"ר העמותה הציג את הדו"ח הכספי וציין כי העמותה מאוזנת.
כפי ששמעתי מתיירנים באזור הם לא מרגיש ים את עמותת התיירות.
א .קדם

התקציב המושקע לא נותן לנו רווח מהנושא ומעדיף שהתקציב
יישאר במועצה.
בנושא פסטיבל בדרך הטבע ,יובא סיכום ומסקנות למליאה הקרובה.

ח .ארז
החלטה
הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי של עמותת התיירות לשנת .2012
 .12דו"ח רבעון  1מועצה אזורית מגידו לשנת 2013
מיכל כהן הציגה את דו"ח רבעון  1לשנת .2013
החלטה
הוחלט לאשר את דו"ח רבעון  1לשנת .2013

 .13הצגת מכרזים שפורסמו בשנת  2012וספר קבלנים
עפ"י הנחיות משרד הפנים יש להביא לידיעת המליאה אחת לשנה את המכרזים
שפורסמו בשנה קודמת.
אברהם אזולאי הציג בפני המליאה את רשימת המכרזים שפורסמו בשנת .2012
ספר קבלנים
עפ"י הנהלית יש לפתוח ספר קבלנים למכרזי זוטא .בעקבות זאת פתחנו ספר
קבלנים ע"י פרסום באתר המועצה ובעיתון מקומי בדבר הרשמה לספר קבלנים
של המועצה.
ג .שיבולי האם יש בקרה על הקבלנים שמוכנסים לספר ועל קבלנים שייגרעו
מהספר ?
א .אזולאי כן ,יש כללים לכניסה וגריעה מספר הקבלנים.
על וועדים המקומיים להשתמש בספר הקבלנים של המועצה.
ש .בוזי
ספר הקבלנים מוצג באתר המועצה וכן דרכי הצטרפות לספר .
ספר הקבלנים הוצג למליאה מתוך אתר המועצה.
 .14בקשת תמיכה בקבוצת כדורסל בליגה הלאומית "מרנין-טבעון-מגידו"
)בהשתתפות ניצן מנחם(
מציין בחיוב והערכה את התנהלות העמותה וקבוצת הכדורסל
א .חנן
ליגה לאומית "מרנין-טבעון-מגידו" ,ואת הניהול התקין והמסור
של ניצן מנחם וחברי ההנהלה.
נ .מנחם הציג מצגת על פעילות הקבוצה ומטרותיה ,והפעילות הקהילתית
שמקיימים )מצ"ב המצגת(.
ג .שיבולי כמה שחקנים שהם תושבי המועצה משחקים בקבוצה?
נ .מנחם רק שחקן אחד ,אבל הנקודה היא שזו פעילות למען התושבים
והשפעתה על האזור היא גדולה .אין חשיבות מאין השחקנים מגיעים.
ג .שיבולי מברך ואוהב ספורט ושואל האם המטרות שהוצגו הושגו?
ב .שמיר כאשר יש קבוצה בליגה לאומית לא צריך להסתכל כמה שחקנים הם
תושבי המועצה ,אלא להסתכל לטווח ארוך לתרומת הקבוצה לקהילה
וכמה צופים מגיעים למגרשי הכדורסל.

נ .מנחם המטרות שהצבנו אכן הושגו והכוונה בשנה הבאה להרחיב את הפעילות
הקהילתית.
א .אזולאי כל ההתנהלות החדשה בעמותה ,הורידה מהמועצה את ההתנהלות
הכספית מול השחקנים והקבוצה.
המועצה אינה בנויה לניהול קבוצת כדורסל .בליגה הלאומית הקבוצה
מתנהלת באופן מקצועי והמטרות שהוצבו הושגו .סביב הקבוצה נוצרה
קבוצה גדולה של אוהדים ותומכים.
הקבוצה ערכה פעילות קהילתית בישובים וכתוצאה מכך הגיעו ילדים
למשחקים .קבוצה שמתנהלת באופן מקצועי וחיוב עם תמיכה מוגדרת
של המועצה ושיתוף ישובים וקהילות ,ראויה לכל תמיכה והערכה של
המועצה.
ר .ברניר המטרות של הקבוצה מקדמות אותנו ,הנוער צריך קבוצה בוגרת.
שואל-מה הקשר של הקבוצה בליגה א' לקבוצה הבוגרת.
התמיכה לקבוצה בליגה הלאומית לא מתוקצבת בתקציב  .2013אנו
נ .להב
עומדים בדרישות כספיות של אגף תרבות  /ספורט לקראת .2014
עברנו סוג של טלטלה במסגרת הספורט .דנו בדילמה זו לא מעט ,למדנו
את הנושא מנקודת המבט של כל השותפים.
פעילות מחלקת הכדורסל כוללת מחלקת נוער שהוקמה ב  2013בהצלחה
בלתי רגילה ,מחלקה עצמאית הכוללת גם קבוצת נשים בליגה א' וגם
קבוצה של דליה בליגה א ) מקום שני( .
"מרנין טבעון" -זו אגודה מפוארת ,הערך המוסף שלה במישור הקהילתי,
הוא רב ,מציע להכניס את נושא הנבחרת הקהילתית כשיטת עבודה.
מתבסס על תוכנית עבודה קהילתית – חשוב להצגה מול גיוס תורמים
וכספים.
אנו מציעים שהמועצה תקיים מערך כדורסל של שלוש קבוצות בוגרים
וקבוצת נשים אחת שתמומן על בסיס תקציב המחלקה .קבוצה בליגה ב'
של מקומיים ,תפעל במחלקת ספורט ,חלק על בסיס השתתפות עצמית.
קבוצה שלישית בליגה א'  -שלא תעלה לליגה ארצית בשל עלויות כספיות
וכל מרכיביה( והקבוצה בליגה לאומית שתהיה קבוצה קהילתית
בהגדרה -פועלת כך 300) .אלף (. ₪
ההצעה  50% -מהמימון -יבוא מהישובים ) קהילתית( ו 50%-על ידי
המועצה  ,יחייב לטווח של שלוש שנים )?( עם כרטיס כניסה חופשית
לתושבים .אם המודל יתקיים בשיתוף היישובים אנו רואים בזה ערך
מוסף ליישובים .
מציג אינטרס לקידום האולם במשמר העמק .למדנו שקהילות בת
י .גולן
יכולות לגייס כספים ,לנו חסרה את הגישה הקהילתית והפניות למקורות
מגיעים כפניה למועצה – .צריך לשנות את התפיסה.
נ .מנחם צריך לעשות "שכל" ברעיון.
ר .ברניר אני מתנגד לגיוס כספים במסגרת פניה לישובים
ק .שטרן חושבת שאנחנו מחפשים פרויקטים שהנוער יתגייס והזדהה ב"גאוות
יחידה" .הקבוצה היא מקום טוב לעשות זאת וצריך לטפח את זה.
ר .תלמי אני לא מצליחה להבין מה קורה במועצה בנושא ספורט .אני מתנגדת
לבוא לועדים המקומיים ולגבות כסף לקבוצה – כתרומה.

אנו נעשה הפרדה בין הדיון על הקבוצה לבין דיון על מחלקת ספורט-
ח .ארז
קבוצות כדורסל .בעמותת הספורט ,סוכם שהתקציב שאנו מעמידים
לרשות מחלקת הכדורסל עומד על  320אלף  ₪שכולל את כל פעילות
הכדורסל  ,לגבי הקבוצה של הבוגרים -צוות יבחן את הרכב התקציב ורצינות
של חובבי האזור.
הקבוצה הלאומית -אחרי השבר עם יוקנעם נבנה תהליך חדש עם
משמעויות חדשות ובהצלחה –עם גידול בהיקף הנוער  ,קהל ופעילות
רחבה .העמותה לא סיכמה את הדיון כי לא היה לה דוח של . 2012-2013
נקבע שיועבר לבדיקה וסיכום ואז יוכלו לאשר את התקציב של .₪ 320,000
חובות העבר ₪ 805,000 -חוב משנת  , 2010מתוך זה  440אלף  ₪בהחזרה
במסגרת הסדר 365,000 .למחיקה.
 ₪ 230,000חוב בנוגע לנוער -משנת  , 2012-2011 -2010עומדים בפני
תביעה משפטית ,על מנת להסדיר ולהחזיר את החוב כלפי קבוצת הבוגרים .
החלטנו בהמלצת עמותת הספורט לנתק את הדיון לגבי הקבוצה הבוגרת
מכל נושא החובות.
הצעת החלטה כפי שהוצגה כאן על ידי נחמיה ויובל ,התפתחה ביממה
אחרונה.
התמונה מראה מגמה חיובית ,צריך לתת את הסיכוי לאור הצלחה
ש .שרון
שמראים ולראות מה יקרה בעוד שנה שנתיים .כולל שיפוץ אולם
משמר העמק.
אני בעד .אבל יש אי סדרים ,החוב שגדל ,יש פה ליקויים בדיווח .אני רוצה
ד .אנגל
להצביע על דבר אחר ,תמיד נושא הספורט עולה ברגע אחרון ,עם אקדח על
הרכה .לא בצורה נינוחה ומסודרת וכמה הצעות לפתרון .אני חושב שזה
גרוע .חלוקת התקציבים של שני התקציבים  .2013-14נוצר נתק בין
המועצה מאשרת וניהול שוטף .ניהול תקין צריך להיות לכל האורך.
אני ממליץ על מליאה נוספת -עם דיון מעמיק על בסיס נתונים ) .תוך
שלושה שבועות(
א .ארגובי דיון היסטרי ,עם סכומים גדולים של חוב  .אין לנו נתונים ..לא הופיע
בסדר היום.
מצד אחד אני חושב שהדיון לא תקין בהגשתו ,טעון ,חוזר על עצמו,
ע .גלזר
הדעות לא משתנות .מנגד -שיקום האולם במשמר העמק -מהכספים
שהמועצה תגייס מהטוטו .העניין לפנות ליישובים לא נראה לנו.
אני תומך בקבוצה באזור ראיתי את התרומה הקהילתית ,הצעתי שהדיון
יחזור עם הכנה מחודשת .ונחליט מה גובה הסכום לתמיכה.
ומה הגובה לתקציב הספורט לכל שנה.
א .חולבסקי אני מבין את האמירה לגבי דחיפות הדיון ,מבחינת העיתוי חשוב
שהיום יוחלט) .מסביר על החובות (
הצעה להחלטה :מצאנו פרטנר ניהולי ופיננסי טוב ומקצועי ,ואני ממליץ
לתמוך בקבוצה ב  200אלף ש"ח לתקצב את זה בתקציב . 2014

א .קדם
ח .ארז

אני תומך בכיוון של דיון מסודר ,בראיה של שלוש – ארבע שנים קדימה,
ואז קושרים את כל המערכות והשלבים.
צריך לראות את זה כדיון מקדים ,מבחינתנו זו תחנה בדיון ,נוצר בסיס
במחלקת ספורט חשוב ועם אופק  ,עם פרטנר מרנין וטבעון.

שרי שרון – יצאה מאולם הישיבות.
א .ארגובי מציע לקחת את כל הכספים שגובים על חובות עבר ובכספים הנ"ל לשפץ
את האולם במשמר העמק .לא בעד לתת תמיכה לקבוצה הבוגרת ומבקש
להביא את הצעתו להצבעה.
א .חולבסקי מציע לתמוך בקבוצה ב ₪ 200,000-מהתקציב לשנת .2014
מבקש להביא להצבעה את הצעתו של אשר ארגובי והצעתו של איציק
ח .ארז
חולבסקי .
הובאה להצבעה הצעתו של אשר ארגובי
בעד 1 -
נגד 9 -
הובאה להצבעה הצעתו של איציק חולבסקי
בעד 8 -
נגד 1 -
נמנע 1 -
החלטה
הוחלט לתמוך בקבוצה בליגה לאומית ב ₪ 200,000-מתקציב .2014
 .15מינוי דירקטורים בתאגידים
עמותה העירונית לקידום הספורט באזור מגידו
הוחלט למנות את ברוך שמיר כדירקטור במקום הדס בשן שסיימה את עבודתה
עמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו
הוחלט למנות את ברוך שמיר כדירקטור במקום הדס בשן שסיימה את עבודתה
חברה כלכלית לפיתוח מגידו בע"מ
הוחלט למנות את ברוך שמיר כדירקטור במקום הדס בשן שסיימה את עבודתה
מי מגידו
הוחלט למנות את ברוך שמיר כדירקטור בחברת מי מגידו.
 .16הפקעת שטח לטובת מ.א .מגידו
ועד הישוב מדרך עוז אישר הפקעת שטח בגו"ש  11806חלק מחלקה  91לטובת
מ.א .מגידו לצורך בניית גן ילדים) .מצ"ב אישור הוועד(.
החלטה
הוחלט לאשר הפקעת השטח לטובת מועצה אזורית מגידו.

חנן ארז
ראש המועצה

A

אברהם אזולאי
מנכ"ל המועצה

