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השתתפו :איציק חולבסקי ,אבנר הכהן ,יעקב סאלם ,יהושוע ליס ,יואל מחפוד,
אבשלום לוי ,רוני ברניר ,זאב שחורי ,גיל שיבולי ,שרי שרון,
ינאי חכים ,ערן בן משה ,שחם מיטלר.
נכחו

 :דודו הלפר ,דני אנגל ,מיכה בועזון ,אורית טייכנר ,גדעון טל ,אריה
נגלר ,דורית שילדן ,נילי כהן ,נעמי שגיב ,איריס בר ,יקי חץ
שושי ורנר ,רעות יוקר הראל ,אלי יוקר הראל ,יוסי קסירר-יקנעם
עילם צור-משמר העמק
אברהם אזולאי ,מיכל כהן ,נועה גופר ,הגר ראובני ,קרין שטרן ,שלמה
בוזי ,ברוך שמיר ,רע תלמי ,יעל ברניר-מועצה.
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 .0ברכות
איציק חולבסקי ראש המועצה מברך את חברי המליאה.
מודה ליקנעם על האירוח ,ומציין שאנו כאן על מנת להזדהות עם המאבק שלנו
ושל יקנעם מול כוונות הסיפוח של יקנעם עילית.
מודה לחנן ארז על הובלת המועצה בעשור האחרון ומאחל לו בריאות ואריכות
ימים והצלחה בדרך חדשה.
מברך את וועד מקומי יקנעם היוצא והועד הנכנס.
מבקש מכל חבר מליאה להציג את עצמו – חברי המליאה הציגו את עצמם.

ז .שחורי
א.הכהן
ר .ברניר
א.לוי
י .סאלם
י .מחפוד
ש .שרון
י .ליס
י .חכים
ע .בן משה
ג .שיבולי

נציג הזורע-רכז ועדת תכנון בזורע.
נציג עין השופט -כיהנתי בעבר כמנהל מברג לאחר מכן באלתם,
כיום מזכיר קיבוץ.
נציג רמות מנשה-מנהל עסקי רמות מנשה ורמת השופט.
נציג גבעת עוז-כיום עובד בגבעת עוז ,בעבר עסקתי בניהול
קהילה וישובים.
נציג אליקים-גמלאי של צה"ל.
נציג מדרך עוז-מזכיר מדרך עוז.
נציגת גלעד-סגנית מנהל בי"ס עומרים.
נציג יקנעם-עצמאי כיועץ הנדסי ,בעבר עבדתי ברפאל
נציג רמת השופט-עצמאי ,פעיל בתחומי אנרגיה וסביבה.
נציג עין העמק-עו"ד ורואה חשבון עובד בגלובס.
נציג מגידו-מזכיר קיבוץ מגידו.

 .2הצהרת אמונים
כל החברים הנוכחים בישיבה הצהירו אמונים על פי סעיף ( 35ג) לפקודת
המועצות המקומיות (האזוריות).
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה שליחותי במועצה".
 .3אישור פרוטוקול מליאה /41/1
פרוטוקול מליאה  - 02/03אושר ע"י חברי המליאה הממשיכים ( 9חברי מליאה).
 .2הצגת מדיניות ראש המועצה
איציק חולבסקי הציג את מדיניותו להובלת המועצה וליישום בתקופה הקרובה
לפי המצגת המצ"ב.
ציין כי עובדי המועצה הינם עובדים איכותיים ומצוינים ויחד עם זאת נפעל
לשיפור רמת ותודעת השרות.
התייחסות חברי המליאה למצגת מדיניות ראש המועצה
א.לוי

י .ליס
א.חולבסקי

בנושא תשתיות-חשובה מעורבות המועצה מול משרד החקלאות
לקבלת תקציבים לישובים שלא קיבלו.
מבקש להעלות על סדר היום של המועצה את נושא קו  211ופיתוח
צומת מגידו.
מבקש לדעת מה קורה בנושא הקמת שדה תעופה בינלאומי ברמת
דוד .נושא שנוגע לכלל הישובים.
ההערות נרשמו-לגבי קו  211ידון בוועדה מחוזית בהשתתפותנו.

 .5אישור מורשה חתימה
הוחלט לאשר זכות חתימה בשם המועצה לחברים הבאים -:
יצחק חולבסקי-ראש המועצה.
אברהם אזולאי-מנכ"ל המועצה.
 .6אישור וועדות המועצה וגופי סמך
ועדת מכרזים
הוחלט למנות את החברים הבאים כחברי ועדת מכרזים
זאב שחורי-יו"ר ,יואל מחפוד ,יעקב סאלם ,ערן בן משה ,אבשלום לוי.
מינוי דירקטורים לחברת מי מגידו
הוחלט פה אחד למנות את החברים הבאים כדירקטורים בחברת מי מגידו
נציגי נבחרים
איציק חולבסקי ,אבנר הכהן ,חכים ינאי
נציגי עובדים
ברוך שמיר ,הגר ראובני
נציגי ציבור
עודד גלזר ,ערן הראל ,עו"ד יעלה חגי לוי
שרי שרון מציינת ומבקשת לפנות גם לאנשי ציבור מגלעד.
 .7פרוטוקול ועדת השקעות סכום לשנת 41/1
איציק חולבסקי הציג את דו"ח ועדת השקעות לשנת  2103לפי המצ"ב.
בשנה הבאה צפויה ירידה בתיקי השקעות ,האם נלקח בחשבון.
י .ליס
ע .בן משה האם כל שנה בוחנים עם איזה חברת השקעות עובדים.
א .חולבסקי כל שנה בוחנים את הנושא ולוקחים בחשבון את הירידה הצפויה
בתשואת התיקים.
 .8אישור תב"רים
מיכל כהן הציגה את רשימת התב"רים לפי המצ"ב.
מבקש הסבר לגבי התב"רים
א .לוי
התב"ר נקבע עפ"י קולות קוראים ולאחר קבלת אישור חשב
מ .כהן
המשרד.
תב"ר  0200משמר העמק-
משרד הבינוי מסבסד ישוב המשקם תשתיות ציבור חדשות.
האם הישובים מודעים לכך ?
ש .שרון
כן ,הפצנו ויידענו את כל הישובים.
ב .שמיר

יש תנאי סף – כמו הרחבת הישוב.
נ .גופר
האם יש סיוע לישוב שמורחב פנימה ללא בניה ?
א .נגלר
מותנה בהוכחה של בניה חדשה.
ב .שמיר
קשה לממן הכנה ומימון תכנית מתקציבי הישוב והמועצה.
א .בר
א.חולבסקי בתוכנית תקציבי הפיתוח חלק מהתקציב לישובים יוקדש לתכנון.
אם יש גרעון בתב"ר מי מממן וכיצד מאשרים.
א .לוי
אם צפויה חריגה בתב"ר מביאים למליאה לאישור כולל מקור
מ .כהן
תקציבי.
החלטה
הוחלט לאשר את התב"רים לפי הרשימה המצ"ב.
 .9אישור תקציב ועד מקומי יקנעם לשנת 41/1
דודו הלפר הציג את תקציב ועד מקומי יקנעם לשנת 2102
איציק חולבסקי מודה לדודו ולחברי הוועד היוצא על עבודתם ותרומתם על
התהליכים שהובילו .מאחל הצלחה לוועד הנכנס ,ואנו אתכם נוביל את המאבק
נגד סיפוח המושבה ליוקנעם עלית וקידום הישוב.
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי יקנעם לשנת .2102


איציק חולבסקי
ראש המועצה

אברהם אזולאי
מנכ"ל המועצה

