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 22.9.2008מיום  50. פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  

  
  

מרקיאר  ,הלפרין שאול, אקרמן אירית, חמי חיים, דרך יגאל, קמה עופר, כהן חיים, בצר אייל :נוכחים

 , דגני יעל, יעקובסון עמי ,שטיגליץ זאב ,מסון ראובןס, חנה פרידמן, פז דני, )מומו(פורמן מרדכי , ורד

   .ליפשיץ אנטוניה, אלטר צבי, אופיר רון ,דורי עידו, טאהאסוואעד , עוזישמש , שלו אמנון

, דודאי שמוליק, בורנשטיין גבי, סולימאני מרעי, כהן אמיר, פורת מייק, בן עזר יריב –הודיעו  :נעדרים

  .יוגב יוסף, מיטל' פריג

דניאלי , רוסמן ירוןג, יפעה רני, גרנות שלמה, לפידות גיא, פינסקר יהודה, ציפורי משה  – לא הודיעו

  .גן אלכס, גואטה עמוס, ריגלר יוסי, יהושע אריק, אוחיון ירון, מרדכי

  

, רני פישר, דובי ויינגרטן, עמירם הלוי, אסי אלייה, אברהם ברקן, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .יןנדב דוכ, יאיר דוכין, חיה קליגר, הרב מרדכי זמיר, ד רחל רוזנזפט"עו, יעל נורקיןד "וע

  

  :על סדר היום

 ט"הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשס .1

 2009אישור תבחיני תמיכות לשנת  .2

 אישור המודד הכללי לבחירות  .3

 : עקב חילופי מנהלים ס"שינוי מורשי חתימה בבי .4

 .גיניגר-" עמק יזרעאל", שריד - "שגיא", מזרע-"עמקים תבור"

 .ש בבנק דקסיה"פתיחת חשבון עו .5

  עדכון - חוק עזר אגרת ביוב .6

 אישור ממונה גביה .7

  2008תקציב  2' עדכון מס .8

 רים"תב .9

 שונות .10

 

  17.8.2008מיום  49.מאושר פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  ט "הרמת כוסית ראש השנה תשס

  .בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובהאייל בצר והרב מרדכי זמיר מברכים , ראש המועצה
  

  : אייל בצר, ראש המועצה

  ראמדןלחג   סלמיםמברך את החברים המו �

  ט"ל תשס"מדווח על פתיחת שנה �

 ורד מרקיאר, מברך את נציגת קיבוץ גזית במליאה המועצה �

  

18:00ההצבעות התקיימו לאחר השעה 
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 עדכון - חוק עזר אגרת ביוב  .369

  .)'נספח ב –נוסח החוק , 'נספח א – ב מצגת"צמ(דוכין מציג את חוק העזר יאיר 
  

  החלטה

  זר אגרת ביובחוק העהתיקון ללאשר את 

  15 –בעד 

  0 –נגד 

   4–נמנע 

 מאושר �

 2009אישור תבחיני תמיכות לשנת  .370

  ).'גב נספח "מצ( 2009דן תנחומא מציג את תבחיני תמיכות לשנת 

  

  החלטה

  .2009לאשר את תבחיני התמיכות לשנת 

  

  20 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 רמאוש �

 אישורי המודד הכללי לבחירות .371

מועצות (לצו המועצות המקומיות  17סעיף  לפי, דן תנחומא מציג את נושא המודד לבחירות

או (מגדיר את הכללים על פיהם נקבע המודד הכללי המקנה ליישוב , 1958 –ח "תשי, )אזוריות

. יאת המועצהזכות לבחור נציג אחד או יותר למל) לתחום עודף שאינו כלול בתחום יישוב

  .2009המליאה מתבקשת לאשר מודד לבחירות בינואר 

  1,000מודד , 750מודד : קיימות שתי הצעות

  

  החלטה

  750הציע לשר הפנים מודד כללי ל

מטעם האזור נציג אחד באזור מקנים זכות לבחור ושבים בעלי זכות בחירה ת 750כל 

  .למליאת המועצה

  .נציגים למליאה 2זכות בחירה יבחרו  תושבים בעלי –) 750מ  50%( 375+  750

  1,000מודד        750מודד 

  7 -בעד       12 – בעד
  0 - נגד         0 –נגד 

  0 –נמנע             0 –נמנע 
  

 750מודד  מאושר �
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  ש בבנק דקסיה"פתיחת חשבון עו .372

בנק ל 2009זאת עקב העובדה כי בינואר , ש בבנק"ציג את הצורך בפתיחת חשבון עומדני עייק  

ש "לחשבון עו יםנדרשאנו ישיון לבנק מסחרי והועיל והפעילות שלנו בבנק גדולה יהיה ר

  .לפעילותינו

 

  החלטה

  ש בבנק דקסיה"לאשר פתיחת חשבון עו

  

  22 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �

 

  

 גיניגר, "שגיא" ,עמקים תבור: עקב חילופי מנהלים ס"שינוי מורשי חתימה בבי .373

 :כמפורט בטבלה להלן, בתי הספר בתחום המועצהלמורשי חתימה חדשים  הוחלפו
 

  גיניגר" עמק יזרעאל"  שריד - " שגיא"  מזרע -" עמקים תבור"  

  מנהל חדש

מורשה חתימה 

  חדש

  אורית דביר  ענת בוהנה  ברנד נורית

  מנהל קודם

 מורשה חתימה

  מוחלף

  מלכה מרום  רחלי יצחקי  דורון סקל

  

  החלטה

  .כמפורט בטבלה, מורשי החתימה הקודמיםולבטל את  לאשר מורשי חתימה חדשים

  22 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �
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 רים"תב  .374

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב

מספר 
 ר"שם תב ר"תב

כ "סה
 גורם מממן ח"באלש

 כללי חומש - חומש ישוב 150 חומש ישוב -חדר אוכל הסוללים  1445

 השיכון.מ 250 שיפץ בית העם בנהלל 1477

 משרד החינוך 25 נגישות -ס כפר יהושע "בי 1478

 30%מועצה ,  70%משרד התחבורה  97 סימוני כבישים והתקני בטיחות 1385

 קרנות פיתוח 2,150- מעון יום אלוני אבא 1361

 3,000 מעון יום אלוני אבא 1361
החזרי מנהל  37%, חומש ישוב 11%, ת"תמ 40%

 אגודה 12%, ישוב

 ישוב 1/3, מועצה 2/3 50 ש משחקיםמגר - חומש חנתון  1479

 השיכון.מ 450 פריצת כבישים סוועד חמירה 1375

 250 תכנון כפר תיירות בית לחם הגלילית 1480
קרנות הרשות ,  40%החברה הממשלתית לתיירות 
60% 

 2,961- 2007הלוואה חומש  1388
י כללי חומש לפרויקטים "הפחתת הלוואה עפ

 השונים

 6,269- 2008 הלוואה חומש 1460
י כללי חומש לפרויקטים "הפחתת הלוואה עפ

 השונים

 1,000- שיקום כביש גישה גניגר - חומש גניגר  1434
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

 1,350 שיקום כביש גישה גניגר - חומש גניגר  1434
,  37%ים הפנ.מ - חלק המועצה  - חומש ישוב 

 40%חלק הישוב ,  22%הלוואה 

 חלק המועצה - חומש ישוב  350- השלמת כביש עוקף - חומש עין דור  1454

 משרד הפנים 350 השלמת כביש עוקף - חומש עין דור  1454

 חלק המועצה - חומש ישוב  235- מגרש כדורגל - חומש מנשיה זבדה  1452

 משרד הפנים 235 מגרש כדורגל - חומש מנשיה זבדה  1452

 חלק המועצה - חומש ישוב  500- כבישים -חומש כפר יהושע  1425

 משרד הפנים 500 כבישים -חומש כפר יהושע  1425

 750 שיקום כביש כניסה יפעת 1481
,  37%הלוואה מועצה   - חומש ישוב ,  46%הפנים .מ

 16%ישוב 

1441 
שדרוג כביש  - חומש בית לחם הגלילית 
 1,500- דרומי

, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 
 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1441 
שדרוג כביש  - חומש בית לחם הגלילית 
 ישוב 54%, מועצה  46% - כללי חומש  ישוב  2,025 דרומי

 ישוב 1/3, מועצה  2/3 - חומש ישוב  60- חומש בלפוריה שער כניסה 1470

 חלק המועצה - חומש ישוב  40 סהחומש בלפוריה שער כני 1470

  1,422 כ"סה 
  

        

        
  

  

  חלטהה

  .רים"לאשר את התב

  22 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �
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  )פקודת המסים(גביה מינהלית ממונה על הגבייה  .375

היערכות להפעלת הליכי גביה מינהלית על פי פקודת המסים : על סדר היום

התאם להוראות חוקי העזר של לעניין קנסות שהוטלו על ידי המועצה ב, )גביה(

ולעניין קנסות מנהליים שיוטלו על ידי , המועצה שנקבעו כעבירות קנס

כלבת  - קנס מינהלי (המועצה בהתאם להוראות תקנות העבירות המינהליות 

  .2007 - ז"התשס, )ופיקוח על כלבים

  :המועצה מאשרת

לצורך ) גביה(ברצונה להפעיל הליכי גביה מינהלית מכוח פקודת המסים  )1(

 1977 - ז"התשל, לחוק העונשין 70כמשמעותם בסעיף , גביית קנסות

שהוטלו על ידי המועצה לפי הוראות חוקי העזר שלה אשר נקבעו כעבירות 

  .1973 - ג"תשל) עבירות קנס(קנס בצו המועצות המקומיות 

כמשמעותם , ברצונה להפעיל הליכי גבייה לצורך גביית קנסות מנהליים )2(

יוטלו על ידי , 1985 - ו"התשמ, עבירות המנהליותלחוק ה 18בסעיף  אשר 

לעניין החוקים והתקנות , המועצה מתוקף סמכותה להטיל קנסות מנהליים

 - קנס מינהלי (שנקבעו כעבירות מנהליות בתקנות העבירות המינהליות 

  .2007 - ז"התשס, )כלבת ופיקוח על כלבים

רשים לצורך הפעלת המועצה תיערך בהתאם על ידי קבלת כל האישורים הנד

המועצה , )גבייה(ובהתאם להוראות פקודת המיסים , לשם כך. הסמכות כאמור

לשר הפנים בבקשה להמליץ בפני שר האוצר על מינויו של מר דן  תפנה

  . לתפקיד ממונה על הגבייה כאמור לעיל, ל המועצה"מנכ, תנחומא
  

  חלטהה

  לעילכאמור  גבייהעל הממונה לתפקיד לאשר את דן תנחומא 

  22 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �

 

 2008תקציב  2' עדכון מס .376

  .והקשור בו 2008עדכון תקציב דני עייק מציג את 

מבקש , יש כמה דברים מרכזיים שהשתנו 10/07עדכון שני משנה זו לאחר אישור התקציב ב 

  ).1,2 'דב נספח "מצ(.  לאשר ולהביא למליאה
  

  החלטה

  2008תקציב  2' עדכון מסלאשר 

  22 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �
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 שונות  .377

  ל"נסיעת ראש המועצה לחו  .א

אוקטובר  12ל בין התאריכים "לחו אייל בצר מדווח על נסיעה פרטית, המועצה ראש

  .)בחופשת סוכות( אוקטובר כולל 22עד 

לרבות כמורשת  בתאריכים אלו חנה פרידמן תמלא את מקומו של ראש המועצה

 .חתימה

  

 קורת גבעת אלהועדת בי  .ב

נבחר  52784204. ז.אלי פז ת, אהרון אזולאי התפטר מועדת הביקורת בגבעת אלה

  .במקומו

  

  22 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ
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  'גנספח 

  קביעת הזכאות לתמיכהאמות המידה ל

המועצה לא תעניק תמיכות למוסדות הציבור המבקשים אלא במסגרת התקציב המאושר של  .1.1

  . המועצה

אלו הן סוגי הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות ציבור העוסקים  .1.2

  :2009בשנת , בהן

  ;תרבות ואומנות .1.2.1

  ;)מוזיאונים(היסטוריה והנצחה  .1.2.2

  ;ספורט .1.2.3

  ;טיפול וקיום פעילויות לקשישים - ורווחה בריאות  .1.2.4

  ;טיפול וקיום פעילויות לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים - בריאות ורווחה  .1.2.5

 ;טיפול וקיום פעילויות לנוער -חינוך ורווחה  .1.2.6

  ;צרכי דת .1.2.7

  . גיוס כספים ומימון פעילויות למען אחת או יותר מהמטרות האמורות לעיל .1.2.8

עלים בגדר המטרות לעיל יקבע בהתאם להיקף פעילותו של גובה התמיכה למוסדות הציבור הפו .1.3

לסוג השירותים הניתנים על ידו ולמידת התועלת המופקת כתוצאה מפעילותו , מוסד הציבור

  . ביחס לצרכים של כלל תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל

בכל . אחוזים מעלות הפעילות הנתמכת) תשעים( 90תמיכת המועצה במוסד ציבור לא תעלה על  .1.4

לא יעלה על כלל , סך התמיכה מאת המועצה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, מקרה

  . הוצאותיו בגינה

או /בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבור קיומן של תמיכות ו תביא המועצה  .1.5

או בשווה כסף אשר מוסד הציבור מקבלן מגורמים אחרים כגון משרדי /הקצבות בכסף ו

בעבור הפעילות בגינה מבוקשת , רשויות מקומיות אחרות או מוסדות ציבור אחרים, להממש

  . התמיכה מהמועצה

בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבור את ההוצאות לשכר של תביא המועצה  .1.6

מוסד הציבור ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים הפועלים שלא 

, וזאת לרבות על דרך הפחתת שיעור התמיכה בהתחשב בשיעור החריגה בשכר, למטרות רווח

  . ככל שתמצא

  . על פי עקרונות של סבירות ושוויון, אם אכן נכון וראוי לתתה, התמיכה עצמה צריכה שתינתן .1.7

תשקול הועדה את כל נסיבותיו של העניין תוך יישום , בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה .1.8

  . יד וענייני של אמות המידהאח, שוויוני

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ככל שיידרש לפי  .1.9

 . והחלטות הוועדה תהינה מנומקות, נסיבות העניין

ניתן יהיה . מתושבי המועצה 25והמשרת בפועל , התמיכה תינתן לגוף הנותן שירות לכלל הציבור .1.10

 .אישור מיוחד של המליאהלהביא מקרים חריגים ל

ניתן יהיה להביא מקרים חריגים ). שנים 2(התמיכה תינתן לגופים הפועלים לפחות שנתיים  .1.11

 .לאישור המליאה

ל משרד הפנים מיוחד לנושא "התמיכות ינתנו רק לגופים ציבוריים העומדים בכללי חוזר מנכ .1.12

  .זה

  


