פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  26מיום 15.5.2011
נוכחים:
אייל בצר
משה ציפורי

חנה פרידמן
זיו ורהפטיג

אמיר כהן

עידו דורי

אבנר כרמון

אלכס גן

חסרים ,לא הודיעו:
דני פז
משתתפים :דני עייק ,דן תנחומא ,עו"ד יעל נורקין ,עוזי עשת ,עמירם הלוי ,מורן ניר ,מירי שריג ,ליאת
מלכה.
על סדר היום:
 .1תמיכות )המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל(
 .2ארנונה – שינוי בהנחות לארנונה
 .3האצלת סמכויות לועדים מקומיים )עייק(
 .4עדכון תקציב מועצה 2011
 .5נציג בועדת איכות הסביבה של המועצה
 .6הפרדת פסולת ל 2 -זרמים )אסי(
 .7תב"רים
 .8שונות
 .1תמיכות )המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל(
בפני הועדה הונחה בקשה לתמיכה מאת המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל )ע"ר(.
סכום התמיכה המבוקש לשנת  2011היה  50,000ש"ח.
בשנת  2010לא הוגשה בקשה לתמיכה.
החלטה ועדת תמיכות מיום :17.3.2011
ועדת התמיכות ממליצה ,על אף האיחור בהגשת הבקשה ,נוכח המלצה למתן תמיכה לעמותות
דומות בתחום המועצה ,להעניק תמיכה למועצה לשימור אתרי מורשת בישראל )ע"ר( בשיעור
.₪ 20,000
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר מתן תמיכה למועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
לפעילות במועצה האזורית עמק יזרעאל בשיעור של .₪ 20,000
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 .2ארנונה – שינוי בהנחות לארנונה
דני עייק מציג את הנושא:
א.

בישיבתה מיום  5.9.2010החליטה מליאת המועצה על מתן הנחות מארנונה ,
בשיעור המירבי הקבוע בחוק .

ב.

בשנים האחרונות נשחקים מקורות הכנסה של המועצה  ,כגון מענק האיזון
ממשרד הפנים  -אשר במהלך השנים האחרונות נשחק ולבסוף בוטל  ,א חוז
הזכאים להנחות מארנונה גדל בכל שנה בצורה ניכרת  ,למועצה הוצאות גדולות
יותר עקב הגדלת האוכלוסיה בתחומה וכיוצ " ב .

ג.

צוות המועצה בחן בשבועות האחרונים את נושא ההנחות מארנונה  ,והשפעתן על
קופת המועצה  ,בהיותה של הארנונה משאב חשוב למימון פעולות המועצה  .מתוך
צורך לה ביא לאיזון תקציבי  ,מובאת לדיון במליאת המועצה האפשרות להגביל
את מתן ההנחות מארנונה ל 100 -מ " ר בלבד של בית מגורים או בית העסק .
באופן זה  ,מי שזכאי להנחה מארנונה על פי חוק  ,יזכה בה בשיעור המירבי הקבוע
בחוק  ,אולם רק עבור  100המ " ר הראשונים בביתו או בבית העסק שלו  .האמור
לעיל מתייחס  ,כמובן  ,רק להנחות רשות ולא להנחות חובה  -לגביהן אין למועצה
שיקול דעת בדבר הענקתן .

ד.

הגבלת ההנחות באופן הזה יביא לחיסכון בהוצאות של המועצה ) הנחה מארנונה
נחשבת להוצאה ( של כ ₪ 900,000 -בשנה .

מצ " ב נספח א '  :טבלה אשר הוכנה על ידי מחלקת הגבי יה של המועצה  ,המצביעה על
שיעור ההתפלגות של סכומי ההנחות מארנונה בהתאם לסוג ההנחה ושיעורה  ,ומראה
את תוצאות הגבלת מתן ההנחה ל 100 -מ " ר ראשונים בשטח המבנה  ,לפי סוג
ההנחה .
התקיים דיון בנושא תוך דגש על הפן החברתי ,ערכי.
החלטה
ההנהלה מחליטה להוריד את הנושא מסדר היום.

 .3האצלת סמכויות לועדים מקומיים
דני עייק מציג את הנושא.
במסגרת הערות מבקר המדינה בנושא האצלת סמכויות בועדים מקומיים החליטה המועצה לפרט
את כלל הסמכויות המואצלות על ידה לועדים.
המועצה נותנת את מקסימום הסמכות ובכך מונעת מצב בו יישוב יבקש לפעול עבור הישוב למתן
שירות במהלך השנה ויימצא במצב שהיינו פועל ללא סמכות או בחריגה מסמכות.
משמעות האצלת הסמכות מהמועצה לוועד המקומי הינה שהסמכות היא של המועצה וגם של
היישוב .פעולות הועד יהיו במסגרת תקציבו המאושר.
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החלטה
יוכן מסמך מפורט שיישלח לועדים המקומיים להערות.
הנושא יובא לדיון חוזר בהנהלת המועצה לאחר התייחסות הועדים המקומיים.
 .4עדכון תקציב מועצה לשנת 2011
דני עייק מציג את הנושא.
תקציב המועצה לשנת  2011אושר בישיבת מליאת המועצה מיום  12.12.2010והוכן על נתוני חודש
אוגוסט – ספטמבר .2010
המציאות) ,הסכמים חדשים שנחתמו עם העו"ס ,פתיחת גנים נוספים ,תוספת תושבי קבע ותושבים
בשכירות ,תוספת התייקרויות דלק ,ריבית( מחייבת את עדכון התקציב לשנת .2011
מענק משרד הפנים קוצץ ,עדיין לא נמסר על ידי משרד הפנים מידע מה יהיה גובה הקיצוץ.
ועדת תקציב דנה בעדכון התקציב לשנת  ,2011אין שינויים בהעברות ליישובים.
יחידות המועצה מצטמצמות בהוצאות )כ"א וכד'(.
בחודש ספטמבר  2011יבוצע עדכון נוסף במידה ונדרש.
מצ"ב נספח ב' – עדכון תקציב המועצה לשנת 2011
 (1עדכון תקציב במבנה דו"ח רבעוני
 (2ביאורים לעדכון
 (3נתוני תקציב מפורטים

החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את עדכון התקציב לשנת .2011
 .5נציג בועדת איכות הסביבה של המועצה
ד"ר ענת גלבוע רון התפטרה מועדת איכות הסביבה של המועצה.
עמותת "עמקים ומרחבים" מבקשים למנות את חבר העמותה ,יהודה פינסקר ממושב היוגב
לחברות בועדת איכות הסביבה של המועצה.
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את יהודה פינסקר כחבר בועדת איכות הסביבה של
המועצה.
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 .6הפרדת פסולת ל –  2זרמים
הקרן לשמירת הניקיון במשרד להגנת הסביבה פירסמה קול קורא לתמיכה ברשויות המקומיות
לקידום הפרדה במקור של פסולת ביתית לשני זרמים.
המשרד להגנת הסביבה פועל למניעה וצמצום הטמנת פסולת ביתית הצורכת משאבי קרקע רבים,
גורמת למפגעים סביבתיים הנגרמים בעיקר מהטמנת החומר האורגני הרקבובי ופולטת גזי חממה
מזיקים .מדיניות המשרד להגנת הסביבה הינה לפעול להפרדת הפסולת הביתית במקור לשני
זרמים :זרם רטוב אשר מכיל אך ורק פסולת אורגנית רקבובית וזרם יבש )אחד או יותר( המכיל את
כל יתר מרכיבי הפסולת.
להאצת התהליך ,החליט המשרד להגנת הסביבה על מתן חבילת סיוע ייחודית ומוגברת לרשויות
אשר יקדימו לעבור להפרדה במקור לשני זרמים של הפסולת הביתית ,בכל תחום הרשות
המקומית ,בלוח זמנים קצר ובתנאים המפורטים בקול הקורא.
בקשות עבור יישום הפרדה של הפסולת הביתית במקור לשני זרמים יוגשו בנושאים הבאים:
•

רכישת כלי אצירה

•

רכישת רכבים לאיסוף פסולת מופרדת במקור

•

התאמת חדרי ומשטחי אשפה במבני המגורים ברשות

•

פעילויות מקומיות לפרסום והסברה של הפרדה במקור לשני זרמים ברשות

•

ליווי תפעולי של המעבר להפרדת הפסולת במקור לשני זרמים ברשות

•

הוצאות תפעוליות נוספות לטווח ארוך )"תמריץ בית אב"(
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תהליך הפרדת הפסולת ל  2זרמים במועצה
עפ"י הקול קורא:
•

להתחיל ולהשלים את תהליך הפרדת הפסולת במקור לשני זרמים בכל הרשות
בהתאם לתנאים ,אבני הדרך לוחות הזמנים המוגדרים במסמך זה.

•

להפריד את הפסולת במקור ברשות לשני זרמים במשך שש השנים הבאות
לפחות ולפנותה כדין.

•

להקצות את התקציבים הדרושים להשלמת מימון הפעילויות הנתמכות במסגרת
קול קורא זה מעבר לסיוע שיינתן על ידי המשרד ,ולהמשיך לאחר מכן לממן את
מלוא העלות של קיום  /תפעול מערך הפרדת הפסולת במקור לשני זרמים עד
שנת ) 2020כולל( לפחות.

•

ליישם את כל מרכיבי התוכנית המפורטת להפרדה במקור לשני זרמים ברשות
שאושרה  /תאושר על ידי המשרד.
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 .7תב"רים שוטפים
דני עייק מציג את התב"רים:
מספר
תב"ר

סה"כ

שם תב"ר

באלש"ח

1605

חומש תמרת  -איטום מבני
ציבור  ,ומערכת גילוי אש

₪ 220

1606

חומש תמרת  -מתקני ספורט
למבוגרים

הערות

גורם מממן

כללי חומש עד  750אש"ח  1/3ישוב 2/3 ,
מועצה  ,והיתרה  50%ישוב  50% ,מועצה
₪ 70
כללי חומש עד  750אש"ח  1/3ישוב 2/3 ,
מועצה  ,והיתרה  50%ישוב  50% ,מועצה
₪ 190

1607
חומש היוגב  -שיפוץ מתקני
משחקים
1608

תכנון גן ילדים כפר יהושע
מעגל תנועה בצומת כפר יהושע
בסיס רמת דוד

1513

שריפה בבית המועצה

1609

ספרינקלרים בבית המועצה

1504

הלוואה תכנית חומש

1497

סה"כ

כללי חומש עד  750אש"ח  1/3ישוב 2/3 ,
מועצה  ,והיתרה  50%ישוב  50% ,מועצה
₪ 50
₪ 85
- ₪ 500
₪ 500

- ₪ 240

מועצה  -קידום תכנון

חדש

הישוב

הגדלה

העברה לתב"ר ספרינקלרים  -תב"ר 1609

הקטנה

משרד הפנים
העברה לתב"ר  1605חומש תמרת מבני ציבור
₪ 110
העברה לתב"ר  1606חומש תמרת מתקנים
לאוכלסיה הבוגרת ₪ 35
העברה לחומש היוגב שיפוץ מתקני משחקים
₪ 95

חדש

סה"כ חומש מצרפי תמרת -
₪ 2,850
בוצע עד היום )מצרפי ( 2,300 -
₪
יתרה מצרפית ₪ 550 -
סה"כ חומש מצרפי תמרת -
₪ 2,850
בוצע עד היום )מצרפי ( 2,300 -
₪
יתרה מצרפית₪ 550 -
סה"כ חומש מצרפי היוגב -
₪ 1,530
בוצע עד היום )מצרפי ( 1,224 -
₪
יתרה מצרפית₪ 306 -
עד לקבלת הרשאה ממשרד
החינוך )התקבלה פרוגרמה (
התב"ר נפתח על ) ,800הגדלה ל
( ₪ 885

הקטנה

480

החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את התב"רים.

 .8שונות
א .חוזה חברת חשמל ליישובים
ביישובים )לא קיבוצים( מערכת התאורה מותקנת על עמודים השייכים לחברת חשמל ,הטיפול
שנעשה מטעם היישוב יוצר בעיה מבחינת חברת חשמל ולאור זאת הועבר לישובים על ידי
חברת חשמל חוזה לחתימה.
אלכס גן מבקש את התייחסות מהנדס המועצה לנוסח החוזה והמלצתו ליישובים הנדרשים
לחתום.
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ב .אירועי פסטיבל חלב ודבש במסגרת חגיגות  100שנה להתיישבות העברית בעמק
אירועי הפסטיבל מתחילים ביום שבת  – 28.5.2011גלגלים של תקווה ומסתיימים ב .11.6.2011
ביום חמישי  2.6.2011מתקיים אירוע סיום חגיגות המאה בהשתתפות כ  200תושבי המועצה.
היישובים על פי נוסחה קיבלו כרטיסים לחלוקה לתושבים .חברי המליאה יקבלו כרטיס זוגי
מהמועצה.

ג .ועדה מקומית לתכנון ובנייה "יזרעאלים"
משה ציפורי מבקש מהמועצה לבחון את התנהלות הועדה המקומית לתכנון ובנייה
"יזרעאלים" לעניין היתרי בנייה.

רשם :דן תנחומא
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