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עדכונים של חנן ארז
סקירה על פתיחת שנה"ל תשע"ד
חנן מבקש מקרין לתת סקירה על פתיחת שנה"ל תשע"ד.
קרין-פתיחת שנה"ל נפתחה באופן ראוי ללא תקלות.בתי הספר  ,מערכת
החינוך והתחזוקה עשו מאמץ רב להביא את בתי הספר לתקינות ובטיחות.
קרין מסרה נתונים על מספר התלמידים בכל בתי הספר ואת הגידול שחל
במספר התלמידים במערכת החינוך.
בבית ספר התקוה נפתחה כיתה חדשה לילדים חילוניים ודתיים .בכיתה
לומדים  15תלמידים .נעשה מאמץ לתת פתרון להסעות לבית הספר .הכיתה
נפתחה בסיוע רב של משרד החינוך וליווי של "צו פיוס" .מקווים שהתוכנית
תצליח.
קרין מבקשת את אישור המליאה לתוספת ושינוי שם של בית הספר התקווה
כך שייקרא "קשת התקווה" שהשם מכיל את תוכנית
קשת  -שנפתחה בבית ספר התקווה ואת השם שכבר קיים התקווה.
חנן  -מברך את קרין וכל צוותי החינוך וצוותי המועצה שסייעו לפתיחת שנה"ל.
אשר  -האם שינוי השם הוא בהסכמת בית הספר וועד ההורים
קרין  -כן ,אושר ע"י כל הגורמים.
חנן מבקש לאשר את שינוי שם בית הספר התקווה לשם "קשת התקווה".
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הובא להצבעה
בעד – 10
נמנע – 0
נגד – 0
החלטה
הוחלט לאשר את שינוי שם בית ספר התקוה לשם "קשת התקווה".
חנן  -מבקש מברוך שמיר לעדכן בנושא נגיף פוליו שהתגלה במט"ש מעלה עירון.
ברוך  -במט"ש מעלה עירון התגלה נגיף פוליו ואליו מוזרמים גם שפכי גבעת עוז.
התייעצנו עם משרד הבריאות וכינסנו ישיבה בנדון ועפ"י משרד הבריאות אין
להכנס לפניקה או לשינוי בהרגלי ההתנהלות .יש להקפיד על כללי היגיינה וכללי
עבודה לכל עובדי המט"ש.
במט"שים של המועצה נדאג ליישום כללי ההיגיינה כפי שנמסרו לנו ע"י משרד
הבריאות.
חנן -בקשתי לשים לב ולתת התייחסות לילדי גבעת עוז.
עודד  -מדוע לא הובא לידיעת כלל הישובים ,פלגי מים ,לחקלאים ולאגודת
המים?
חנן  -אכן לא הובא לידיעה ומבקש מברוך להוציא חוזר לאגודות המים
ולישובים.
חנן  -נפל דבר בין המועצה שלנו לעיריית יוקנעם עילית וביני לבין סימון אלפסי.
מדווח על ביקור שר הפנים ביוקנעם עילית ודרישת סימון להקמת וועדת גבולות
לסיפוח המושבה יוקנעם לעיריית יוקנעם עילית .רואה את צעדו של סימון
כחמור ,הוצאתי מכתב בנושא לראש עירית יוקנעם עילית והנחתי את צוות
המועצה על השעיית כל היחסים עם יוקנעם עילית .ביקשתי מכל הגופים לבדוק
היכן יש ממשקים מבלי לפגוע בשירותים של המועצה .אנו ננקוט בכל האמצעים
באם ייעשה מעשה של מימוש דרישת יוקנעם עילית.
גיל שיבולי  -איזה תחמושת יש לנו בנושא.
חנן  -זה לא המקום לפרט.
אשר  -כל שת"פ עם סימון אלפסי זה תוך דריסה גסה של האינטרסים והישובים
שלנו.
דני-כמה תלמידים יש בבית ספר מגידו מיוקנעם עילית.
קרין-כ 100-תלמידים.
דני-יש לנצל את כל הכלים בוועדות הסטטוטוריות להתנגד וצריך להירתם לכך.
אברהם-בנושא קליטת ילדי יוקנעם עילית בבתי ספר שלנו אנו לא קולטים
בשנים האחרונות ובחטיבה העליונה מותר לקלוט וילדי יוקנעם משלמים שכר
לימוד גבוהה יותר בגין אגרת לימודי חוץ.
חנן-ביקשתי מברוך לרכז את כל נושא וועדת גבולות וההתנגדויות ומאיציק את
כל הנושאים הכספיים מול יוקנעם עילית ומכל שאר בעלי התפקידים במועצה
לבדוק את הקשרים מבלי לפגוע באינטרסים שלנו.
איציק-אנו לא צריכים לפגוע בתלמידים ובתושבים יש לנו תוכניות מגירה
להתמודדות עם תביעות סימון ונפעל בצד המשפטי לגביית החובות מול יוקנעם
עילית.
 .2דו"ח כספי לשנת  2012העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו
מיכל כהן נתנה הסבר על הדו"ח לפי המצ"ב.
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רינה תלמי-מי אלו החייבים
מיכל  -רעות .₪ 5,000
החלטה
הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי של העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו
לשנת .2012
 .3דו"ח רבעון  3לשנת  - 2013מועצה
איציק מסר הסבר על דו"ח רבעון  3לשנת  2013לפי המצ"ב.
החלטה
הוחלט לאשר את דו"ח רבעון  3לשנת .2013
 .4אישור ועדת השקעות
איציק –נתן הסבר על פרוטוקול ועדת השקעות לפי המצ"ב.
החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת השקעות
 .5אישור תקציבי ועדים מקומיים
תקציב ועד מקומי עין השופט
ורד זכאי מנהלת חשבונות בעין השופט הציגה את התקציב.
אודי-מנסה להבין מה סל השירותים שמקבל תושב ומהצגת התקציב ,לא מצליח
להבין מה מקבל התושב.
איציק-לא ניתן להשוות בין תקציבי מושב ,קיבוץ מופרט וקיבוץ לא מופרט.
זאב  -זו לא כל התמונה ולא ניתן ללמוד מתקציב זה מה התושב מקבל.
אברהם  -במליאה הבאה נציג חוברת סל שירותים אשר תבהיר מה השירותים
שהתושב מקבל מהמועצה ומהוועד המקומי.
שלמה בוזי-כאן יש לאשר רק תקציב ועד מקומי .יש לנסות לבנות סל כך שתהיה
התאמה בין התקציב לשירותים שהתושב מקבל.
חנן מודה לורד על הצגת תקציב עין השופט.
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי עין השופט.
תקציב ועד מקומי משמר העמק
עילם מציג את תקציב משמר העמק .הישוב גדל בממוצע של  10-15משפחות בשנה,
כתוצאה מזה יש גם גידול בתקציב.
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי משמר העמק.
תקציב מגידו
גיל שיבולי הציג את התקציב .מציג רק את תקציב הוועד המקומי שאר השירותים
ניתנים ע"י האגודה הקהילתית..
חנן  -מבקש לנסות להציג את התקציבים של קיבוצים השיתופיים והמופרטים כדי
לקבל תמונה להשוואה.
מיכל  -מכך לא ניתן יהיה להגיע למסקנות כל ישוב מגדיר אחרת את ההוצאות.
והנתונים שלו.
איציק  -המועצה צריכה לגדיר מהו תקציב מינימום של ועד מקומי ולא לקבוע רף
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עליון.
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי מגידו.
תקציב גלעד
שרי שרון הציגה את התקציב של ועד מקומי גלעד
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי גלעד.
תקציב מדרך עוז
מיכל הציגה הציגה את תקציב וועד מקומי מדרך עוז.
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי מדרך עוז.
 .6אישור תב"רים
מיכל הציגה את רשימת התב"רים.
עודד  -תב"ר שיקום תשתית מדרך עוז  -סכום ההלוואה שנותנים למדרך עוז
גבוהה ביותר ורמת הסיכון של המועצה היא גדולה.
איציק  -יש הסכם עם הישוב לגבי ההחזר של הלוואה והתושבים יחזירו ולא
המועצה .הלוואה זו לא תוגדל.
דני-האם יש ערבויות של המושב?
איציק-אין צורך יש התחייבות של הוועד ואם לא ישלמו יקוזז מהתקציב שמגיע
להם.
עילם צור יצא מהמליאה
רשימת התב"רים הובאה להצבעה
בעד – 7
נגד – 1
החלטה
הוחלט לאשר את הת"ברים.
חנן  -מקריא הודעה של שחם שביקש לדחות את הדיון הרגיש על נושא מרחב  -שמורה,
בשל ישיבת המליאה שנדחתה מאתמול להיום.
אברהם  -שינוי התאריך הועבר לחברי המליאה ב 18.8-וזה בהחלט זמן מספיק
להודעה.
חנן  -התאריך נדחה מאתמול להיום ,היות ולרעייתי נקבע תאריך טיפול לאתמול.
ולאחר הבהרת אברהם ,אין סיבה לדחות את הדיון.
 .7שמורות טבע
חנן  -הציג מסמך שנכתב בימים האחרונים המבטא את עמדתו )מצ"ב(.
אלישע  -הציג את עמדתו  -כדי לקבל את שטחי הבתה צריך לשנות את תוכנית
הפארק .אנחנו המתנו עד לדיון הציבורי ולדיון הציבורי הוגשה תוכנית מוסכמת
ע"י הצוות המתאם והקיבוצים השותפים בראש העדר .התוכנית מדברת על 400
דונם לקיבוץ ורט"ג מבקשים להרחיב את השטח לשמורת טבע .אנו מקבלים את
עמדת הרט"ג אך זה לא פוגע בליבות להפך זה מגן עלינו יותר .בדיון הציבורי
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הרט"ג אמרו שהם כן משתפים תושבים ומוכנים לקבוע תקנון עם התושבים .היה
סיכום של הדיון הציבורי ואנו מבקשים:
 .1פרוצדורלית  -המתנו  3שנים לדיון הציבורי ,לא מעלה על הדעת לבטל את
החלטותיו.
 .2ההיבט הענייני  -האם יכולים לחיות עם שמורה? אנו חושבים שכן בתנאי
שיהיה תקנון מוסכם .חוזרים ומבקשים לפעול עפ"י החלטות הדיון הציבורי.
חנן  -מבקש שנאשר את הקצאת השטחים לעין השופט .לגבי השמורה  -על זה
הדיון והמשמעות היא שמישהו אחר ינהל את השטחים.
אכן סיכמתי בדיון הציבורי שיוקדם צוות לקביעת תקנון ,אך שמורה זו הפקעת
השטח מהרשות ומהתושבים לעומת המצב היום שאחת ל 5-שנים יש לרשות
ולתושבים אפשרות לבחון מחדש את החלטותיהם.
עודד  -שמורה טבע יוצרת מצב שלנו אין כל השפעה על השטחים ואין לנו כל
סמכות באזור .הקמנו מרחב ביוספרי כדי שלנו תהיה שליטה בהחלטות .מה
שהרט"ג מבקשים זה  8,000דונם לשמורות ,המשמעות העברת שטחים של המרחב
הביוספרי לשמורה .החלטה מעין זו היא של המליאה .מציע לקבל את עמדת חנן
כפי שהוצגה במסמך שהועבר לחברי המליאה.
שרי -רכז המשק ורכז הבקר של גלעד הציגו את עמדתם שהם מסכימים להצעה
שהוצגה בדיון הציבורי ,אך מבקשת לא לקבל את עמדתם עד לקיום דיון בועדת
הקרקעות של הקיבוץ.
אברהם  -הקריא את עמדתו של אבנר הכהן שנבצר ממנו להגיע "יש לפעול בהתאם
לסיכום הפורום הציבורי ולהקים צוות שידון עם הרט"ג על תקנון השמורה,
במגמה להכריז על השטח המבוקש כשמורת טבע".
אודי  -החלטה היא שלנו לגבי השטחים ולכן לא צריך להכניס גוף נוסף שיחליט
עבורנו על השטחים שלנו.
הגר  -הצוות המתאם תמך בתוכנית כי חשב שכך ניתן להגן על הליבות בהגנה
נוספת והרט"ג יודעים לשמור ולפקח על השטחים .הפורום הציבור מנהל ומקבל
החלטות ויש לכבדם.
חנן  -לא הייתי שלם עם החלטות הצוות המתאם ,יש שם גורמים מאוד דומיננטיים
ולא כל הגופים מיוצגים בצוות המתאם כגון :החקלאים ,ציבור תושבים ועוד .אנו
צריכים להמשיך ולקדם את חוקי העזר לשמירה על השטחים שלנו ויש לנו כלים
ותשתית משפטית להשלמת חוקי העזר בנושא .מקווה שהרט"ג בהמשך יצטרפו
לכך.
אלישע  3 -שנים ממתינים לקיום דיון ציבורי ולא מחליטים ,אם מכריעים בו צריך
לקדם את חוק העזר וגם את התקנון לשמורה.
אודי – לאלישע אם תקבל את השטח המבוקש והוא לא יוכרז כשמורת טבע ,האם
זה יספק?
אלישע  -אתמוך בשמורה גם בלי השטח.
עילם  -מציע לא לקבל היום החלטה ,אני לא מבין את הנושא עד הסוף ומציע
שיוקם צוות שיבין את המשמעויות ויציגם לחברי המליאה.
עודד  -מבקש לברר משפטית היכן מוחלט על גריעת שטחים בציבור או במליאה.
איציק  -מצטרף להצעת עילם.
חנן  -בעיני הקונפליקט הוא בריא מקבל את הצעתו של עילם.
אודי-רוצה לברר ולבדוק את בקשת עודד היכן סמכות המליאה והיכן סמכות
הציבור.
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 .8פתיחת חשבון עזר בבנק דיקסיה
מאשרים פתיחת חשבון עזר בבנק דיקסיה בגין העברת כספים מהפיס לטובת אולם
אזורי עין השופט.
 .9פתיחת חשבונות לבתי הספר
בית ספר עומרים
מאשרים פתיחת חשבון רשותי בבנק הפועלים לבית ספר עומרים
מורשי החתימה
ת.ז05653529 .
אורה שומרון-מנהלת בית הספר
ת.ז 54892486
ראביי שמחה -מזכירת בית הספר
ת.ז31857410 .
אורן ליאת-חשבת בית הספר
בית ספר פלגים
מאשרים פתיחת חשבון רשותי בבנק הפועלים לבית ספר פלגים
מורשי החתימה
ת.ז056463193 .
תמר גדרון-מנהלת בית הספר
ת.ז 055456446
אריאלה פישלר-מזכירת בית הספר
ת.ז31857410 .
אורן ליאת-חשבת בית הספר
בית ספר התקווה
מאשרים פתיחת חשבון רשותי בבנק הפועלים לבית ספר התקוה
מורשי החתימה
ת.ז058288010 .
סמדר עקרי-מנהלת בית הספר
ת.ז 56660129
נעוס חבצלת-מזכירת בית הספר
ת.ז31857410 .
אורן ליאת-חשבת בית הספר
כמו-כן אושר צפייה באינטרנט לחשבונות הנ"ל לר"מ
ת.ז50539089 .
דוד יפה-מנהלת חשבונות ראשית
ת.ז57472623 .
דקו חנה-מנהל מדור גביה
 .10הגשת תביעה לשון הרע נגד סער הדברות
אברהם הסביר כי חברת סער הדברות הוציאה מכתב ובו הם מודעים כי יש
ברשותם הקלטות של עובדים האומרים שמכרז הדברה "נתפר" עבור חברה
מסוימת.
הגשנו בקשה ע"י היועץ המשפטי לחברת סער הדברות להציג בפנינו את הקלטות
והחברה סירבה וטענו כי יציג רק בבית המשפט.
לאור זאת אנו מבקשים להגיש תביעה על מנת לשמוע את ההקלטות ולהסיק
מסקנות.
לצורך כך התקיים דיון של הוועדה מייעצת מצ"ב פרוטוקול הועדה והמלצתה
להגיש תביעת לשון הרע כנגד סער הדברות.
החלטה
הוחלט לאשר הגשת תביעה ללשון הרע נגד סער הדברות
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 .11שונות
דני אנגל מבקש לדעת מה המודד בבחירות ומבקש כי למושבה יהיו  2נציגים
במליאה.
אברהם הסביר כי במליאה הבאה הנושא יובא לדיון עפ"י נוהל והנחיות משרד
הפנים.
חנן  -מברך את חברי המליאה ותושבי המועצה בברכת שנה טובה.

A
אברהם אזולאי
מנכ"ל המועצה

חנן ארז
ראש המועצה
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