 82במאי 8102
פרוטוקול מליאה  41/5מיום 41.4./5
השתתפו :איציק חולבסקי ,יואל מחפוד ,ינאי חכים ,זאב שחורי ,ערן בן משה,
אבשלום לוי ,אבנר הכהן ,יעקב סאלם ,עילם צור ,שוקי ליס ,שרי שרון,
גיל שיבולי ,שחם מיטלר
נעדרו  :רוני ברניר (באבל)
 :אברהם אזולאי ,מלכי לביא ,מיכל כהן ,ארז ימיני ,קרין שטרן,
נכחו
הגר ראובני ,שלמה בוזי ,עו"ד אושר טקטאש ,ברוך שמיר
סדר היום
 .0אישור פרוטוקול מליאה .2102
 .8אישור תקציבי ועדים מקומיים :רמת השופט ,גלעד ,דליה.
 .3הצגת תאגיד "מי מגידו".
 .2אישור דו"ח כספי לשנת " 8103מי מגידו".
 .5מינוי רואה חשבון לתאגיד "מי מגידו"
 .6אישור פרוטוקול ועדת השקעות.
 .7אישור ועדת ביקורת לוועדים המקומיים.
 .2דו"ח ביקורת בטיחות בהסעות תלמידים.
 .9אישור מורשה חתימה למועצה ולגופי סמך.
 .01מינוי מנהל ארנונה.
 .00אישור הסכם בכירים לגזברית המועצה
 .08מינוי גזבר המועצה לדירקטור בגופי סמך.
 .03שונות.
איציק חולבסקי בשם חברי המליאה מוסר תנחומים לרוני ברניר ולכל המשפחה
על פטירת אמו.
מברך את מלכי לביא הגזברית החדשה של המועצה.

 .0אישור פרוטוקול מליאה
פרוטוקול מליאה  - 5102אושר.

 .8אישור תקציבי וועדים מקומיים
תקציב ועד מקומי רמת השופט
מבקשת לזמן באופן מסודר את נציג הישוב להצגת תקציב הישוב.
ר .תלמי
הציגה את תקציב הקיבוץ (לפי המצ"ב).
התקציב המוצג הוא של אגודת וועד מקומי ,מציע לחשוב על הטלה
ש .בוזי
של מס על חברי הקיבוץ ע"י הוועד המקומי.
א .חולבסקי אנו מאשרים תקציב על פי מה שמוצג כולל המקור המועבר ע"י האגודה.
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי רמת השופט לשנת 8102
תקציב ועד מקומי גלעד
הציגה את תקציב ועד מקומי גלעד לפי המצ"ב .אנו קיבוץ שיתופי
ש .שרון
יש גידול בתקציב כתוצאה מגידול אוכלוסייה.
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי גלעד לשנת .8102
תקציב ועד מקומי דליה
הציג את תקציב ועד מקומי דליה לשנת .8102
ש .מיטלר
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי דליה לשנת .8102
 .3הצגת חברת "מי מגידו"
א.חולבסקי נציג את פעילות חברת מי מגידו ,חברה שהוקמה בתחילת .8103
יוצג ע"י ארז ימיני-המנכ"ל הזמני.
הציג את פעילות חברת מי מגידו (מצ"ב מצגת).
א .ימיני
אם קיבוץ מסוים לא ירצה את הטיפול ע"י החברה האם ניתן ?
ע .צור
א .חולבסקי החברה לא עוסקת בנושא המים .בנושא הביוב המועצה מטפלת
בכל ישוב בצורה שונה .ישנם ישובים שהחברה אינה מטפלת בהם.
איך משמר העמק מטפלים בעצמם ולנו לא ניתנה אפשרות לכך?
א .הכהן
א .חולבסקי אכן משמר העמק כרגע לא שייכים ולא חויבו להתחבר לאף מט"ש אזורי.
הסביר את הנחיות של רשות המים שהגבייה תהיה עפ"י כמות
א .ימיני
המים המוזרמת לביוב ולא סכום אחיד לבית.
 .2אישור דו"ח כספי לשנת  41/2תאגיד "מי מגידו"
הציג את הדו"ח הכספי לשנת  8103של חברת מי מגידו לפי המצ"ב.
א .ימיני
הדו"ח הוצג בפני הדירקטוריון חברת מי מגידו.
מהיכן מממנים את ההלוואה.
י .ליס
מכספי ההיטלים.
א .ימיני

מבקש לשלוח לחברי המליאה פירוט ההלוואות ודרך החזרת ההשקעות.
ע .צור
כדאי לשים את המספרים באופן שקוף לכולם שנדע איך וכמה עלינו
א .הכהן
לשלם.
הכללים כיום הם לפי כללי רשות המים  -לחייב עפ"י אספקת המים.
א .ימיני
החיוב לא לפי רצון התאגיד אלא לפי החלטת רשות המים.
א .חולבסקי כל ישוב שהצטרף למערכת הוצגו לו העלויות .במהלך חודשים יולי
אוגוסט תחל הגבייה.
כולם מחויבים עפ"י כמות המים ,במגזר הכפרי ישנם גם גינות.
י .ליס
א .חולבסקי ארגון המועצות האזוריות מטפל בנושא.
החלטה
הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי של תאגיד "מי מגידו" לשנת .8103
 .5מינוי רו"ח לתאגיד "מי מגידו"
הוחלט למנות את רו"ח עמליה פוטל כרו"ח של תאגיד מי מגידו.
 .6פרוטוקול ועדת השקעות
איציק הציג את דו"ח ועדת השקעות רבעון ראשון לשנת  8102לפי המצ"ב.
החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת השקעות לפי מצ"ב.
 .7אישור חברי ועדת ביקורת לוועד מקומי עין העמק
הוחלט לאשר את הר"מ כחברי ועדת ביקורת לוועד מקומי עין העמק -:
עמוס בן משה ,אתי מזרחי ,עמי בן ששון.
 .2דו"ח ביקורת בהסעות תלמידים
הציג את הדו"ח לפי המצ"ב.
ש .בוזי
א .אזולאי הסביר כי מתקיימת הכשרה למלווים.
פוליסות-הושלמו תוך כדי הביקורת.
ניתן הסבר על החלטת המועצה לגבי תקנה .062
לגבי תחנות הסעה-התקיים דיון בנושא בהשתתפות קרין שטרן
ש .בוזי
ממונה תחום חינוך ועם מנהלות בתי הספר.
האם התלמידים בהסעות חגורים והאם כשירות הנהגים נבדקת?
א .לוי
בכל האוטובוסים מותקנות חגורות בטיחות ,לנהג אין יכולת לבדוק
ש .בוזי
שאכן כולם חגורים .תפקיד קצין הבטיחות לבדוק את הנהגים.
האם ניתן לקבל דו"ח על עבירות תנועה של הנהג?
ש .מיטלר
הנושא ייבדק.
ש .בוזי
בבתי הספר יש מורה אחראי בהסעות תלמידים ,האם קיים גם
ש .שרון
בהסעות לחוגים ?

נקודה זו לא נבדקה ,ייבדק מול מערכת החוגים.
ש .בוזי
א .חולבסקי התובנות הרלוונטיות יועברו בצוות מנכ"ל לאגף תרבות ולאחראים
על החוגים לבדיקת נושא מינוי אחראי בתחנות הסעה.
הקשר עם המלוות הוא קשר חם והעובדות מסורות .לגבי אחראי מוגנות
ק .שטרן
למתחם מגידו אין אחראי אחד .לבית הספר יש אחראי מוגנות ,ולכל גוף
יש אחראי.
תלונות שמגיעות צריכות להגיע בכתב.
א .אזולאי הסביר את הצורך בהגשת תלונות לגבי הסעות הן למוקד המצויין ע"ג
האוטובוסים והן בכתב למנהל מחלקת תחבורה.
הדו"ח הוא תוכנית עבודה שצריך להעביר למחלקות ולבצע.
י .ליס
א .חולבסקי מודה לשלמה בוזי על הכנת הדו"ח הרציני והמעמיק .רוב ההערות
הוטמעו וצריך להמשיך ולטפל.
א .אזולאי מודה לשלמה בוזי על הדו"ח ודרך העבודה של שיתוף ותיקון הליקויים
תוך כדי הכנת הדו"ח.
החלטה
הוחלט לאשר את דו"ח הביקורת בנושא הסעות.
 .9אישור מורשה חתימה
אישור מורשה חתימה למועצה
הוחלט לאשר זכות חתימה בשם המועצה לחברים הבאים -:
איציק חולבסקי-ראש המועצה.
מלכי לביא-גזברית המועצה.
 -כאשר נבצר מראש המועצה למלא את תפקידו מסיבה כל שהיאימלא את מקומו סגן ראש המועצה הח' יואל מחפוד ת.ז152119010 .
רק אז מואצלת סמכות ראש המועצה לסגן ראש המועצה.
 -כאשר נבצר מגזברית המועצה למלא את תפקידה מסיבה כל שהיאימלא את מקומה מנכ"ל המועצה אברהם אזולאי ת.ז61973532 .
רק אז מואצלת סמכות גזברית המועצה למנכ"ל המועצה.
אישור מורשה חתימה לעמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו
הוחלט לאשר זכות חתימה בשם העמותה לחברים הבאים :
איציק חולבסקי-יו"ר העמותה
מלכי לביא-גזברית העמותה
ובהעדר אחד מהם למזכיר העמותה אברהם אזולאי.
אישור מורשה חתימה לעמותה העירונית לקידום הספורט באזור מגידו
הוחלט לאשר זכות חתימה בשם העמותה לחברים הבאים :
איציק חולבסקי-יו"ר העמותה
מלכי לביא-גזברית העמותה
ובהעדר אחד מהם למזכיר העמותה אברהם אזולאי.

אישור מורשה חתימה לחברה הכלכלית לפיתוח מגידו
הוחלט לאשר זכות חתימה בשם העמותה לחברים הבאים :
איציק חולבסקי-יו"ר החברה
מלכי לביא-גזברית החברה
ובהעדר אחד מהם למזכיר החברה אברהם אזולאי.
 .01מינוי מנהל הארנונה
הוחלט למנות את גזברית המועצה מלכי לביא כמנהלת הארנונה.
 .00אישור הסכם בכירים לגזברית המועצה
א .אזולאי עפ"י הנחיות משרד הפנים ,מובא לאישור מליאת המועצה אישור להסכם
בכירים לגזברית המועצה בין  51%ל 21%-משכר בכירים.
חושב שצריך לתת לגזברית שהיא קודקוד שכר של  71%ולא מתחת.
א .לוי
צריך לאשר  71%למען ההוגנות.
ג .שיבולי
השכר היה ידוע וכך פורסם במכרז .ניגשו הרבה מועמדים וזה בהחלט
ע .צור
הגון .אין סיבה להתחיל מעבר לשכר שסוכם מראש.
ע .בן משה אישרנו שימוש לחסכון ולכן לא ניתן כעת להגדיל.
א .חולבסקי בעבר רצינו גזבר ב 51%-משרה וב 51%-משרה לחכ"ל ,לכן לשנה הקרובה
השכר הוא  51%משכר בכירים והחיסכון הוגדר למה מיועד.
יש ראש מועצה שהיה גזבר ולכן הגזברית לא תעסוק בכל הנושאים ,אלא
בגיוס משאבים ,ארנונה ולא בכל התחומים.
החלטה
הוחלט לאשר בין  51%ל 21%-משכר בכירים.
 .08מינוי גזברית המועצה לדירקטור בגופי סמך
הוחלט למנות את גזברית המועצה מלכי לביא כחברת וועד מנהל בגופי הסמך של
המועצה :
עמותה עירונית לקידום רווחת תושבי מגידו.
עמותה עירונית לקידום הספורט באזור מגידו.
חברה כלכלית לפיתוח מגידו בע"מ.
 .03שונות
א .חולבסקי הגענו להסכמה עם יובל גולן על סיום עבודתו ונצא השבוע למכרז.
האם קרה משהו ?
א .לוי
א .חולבסקי החלטתי לבצע שינויים בתחומים שונים וזה לא השינוי האחרון .יובל עובד
במועצה משנת  0999עם הפסקה של שנתיים.
מדובר בדיני נפשות אני בטוח שהדברים נעשו בשיקול דעת ובאחריות.
ג .שיבולי
א .חולבסקי נכון ,ולכן פעלנו ברגישות והגענו להבנות והסכמות ומודה ליובל על שנות
עבודתו במועצה.

השבוע התקיים סיור של ראש המועצה וצוות המועצה באליקים.
י .סאלם
המפגש עם התושבים היה טוב ומודים לראש המועצה על הסיור ועל
הרצון לסייע ולקדם את הישוב.
מה קורה עם מענק האיזון ,ואיחוד רשויות ?
ג .שיבולי
א .חולבסקי המועצה מטפלת בנושא מענק האיזון .הפעילות השנה תשפיע על מענק
האיזון בשנת .8106
איחוד רשויות עדיין לא עסקתי בכך .לא אעסוק בזה השנה-ייבדק בהמשך.
ביום שני הקרוב מתקיים דיון בנושא שדה התעופה בוועדה המחוזית,
ושם נציג את עמדת המועצה .הודעתי לאייל בצר על עמדת המועצה.
ביום  01.6מתקיים דיון מכריע בנושא אתרי הגז .המטה המשותף יפעיל
קמפיין יח"צ מרוכז בשבועיים הקרובים .המועצה ,התושבים ומערכת
החינוך יעלו מספר משמעותי של מפגינים לירושלים .נפגשתי בסוף אפריל
עם שר התחבורה ודווח על כך ב"מגידון".
היום נפגשתי עם מנכ"ל נתיבי ישראל ,הועלו צורכי המועצה והאזור
וממשיך לעסוק בכך מול גורמי ממשלה.
ביום א' הקרוב יבקר ח"כ עומר ברלב-ראש הלובי החקלאי ,לסיור במועצה
חברי המליאה מוזמנים.


איציק חולבסקי
ראש המועצה

אברהם אזולאי
מנכ"ל המועצה

