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  201120.11.מיום  30 פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

  
  נוכחים:

  אבנר כרמון  אמנון שלו  אלכס גן  אלי בן סימון  אבנר לוי  אייל בצר

  זיו ורהפטיג  דודו הלפר  דוד חדד  דוד דרורי  סלעית גדעון  גבי בורנשטיין

  ירון גרוסמן  יאיר שלו  יוסי גת  טאהא סוועאד  חיים חמי  חנה פרידמן

  ניר שנער  משה ציפורי  מיכאל ראטה  מרדכי פורמן  יוחנן מעוז  לביאיעל אפרת 

      שאול פינקרפלד  עמי יעקובסון  עידו דורי  סלעית יעקובי
  

  

  , הודיעו:חסרים

  אליהו גור  דן קנריק  משה מרקוביץ  דפנה מאור
  

  

  , לא הודיעו:חסרים

  יריב בן עזר  ג'אמל עבד אל חלים  עופר אבירן  זאב גור  ירון אוחיון

  רמי יחיא  אריק יחיאלי  אמיר כהן  דני פז  ד מרקיארור

  

   משתתפים:

ליאת מלכה, מירי שריג, אברהם ברקן, עוזי עשת, שגיא ניר, , מורן יעל נורקיןדן תנחומא, דני עייק, עו"ד 

  וויץ.
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 דיווחים ראש המועצה

 המועצה ממשיכה לפעול נגד הקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג במינחת מגידו;: שדה תעופה בינלאומי

כנסת לדיון בנושא הקמת שדה של ה כלכלהעדת הומוזמן לו אייל בצר  21.11.2011ביום שני  �

  התעופה.

ראש מועצה אזורית רמת הנגב ויו"ר מרכז  –אייל בצר נמצא בקשר רציף עם שמוליק ריפמן  �

  המועצות האזוריות שתומך בהקמת שדה התעופה בנגב.

  בנגב. יישלח מכתבים לשרי ממשלת ישראל לקידום הקמת שדה התעופהאייל בצר  �

  

  

  יפיע) –כפר החורש  –מגדל העמק  –(מועצה  ועדת גבולות

לישיבות ולסיור הוזמנו נציגי קיבוץ כפר  –יתקיים סיור בשטח  6.12.2011התקיימו ישיבות בנדון וביום 

  החורש ונציגי קיבוץ יפעת.

  

  

  ביקור שר התמ"ת

, 08.11.2011במועצה ביום  וביקרמנכ"ל משרד החקלאות ובעלי תפקידים נוספים  ,שלום שמחוןהשר 

  הסיור התקיים במעונות יום בתל עדשים, מפעל אספיר בתל עדשים ובמפעל גמל בשריד.

השר המשך סיוע והשקעות ניכרות בתחום הבינוי בסיום הסיור התקיים דיון במועצה בו הובטח על ידי 

  .לגיל הרך, בעקבות מסקנות וועדת טרכטנברג

  

  

  ביקור שרת החקלאות

 ביום שלישי בעמק וביקרורית נוקד, מנכ"ל משרד החקלאות ובעלי תפקידים נוספים אהשרה 

  .ויצו נהללבמרכז לחקלאות וקיימות בכפר הנוער , במשק רוזן בכפר יהושע, הסיור התקיים 15.11.2011

  .בסיום הסיור התקיים דיון במועצה בהשתתפות הנהלת המועצה ומרכז חקלאי העמק

  

  

  

  

  

 מליאה קודםאישור פרוטוקול  �

  25.09.2011פרוטוקול מליאה מיום 

  
  החלטה

  25.09.2011לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �
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 פתיחת חשבונות בנק (כספי הורים) לבתי הספר .252

  חשבונות בתי ספר יסודיים  .א

  דני עייק מציג את הנושא.

יד, נרשם ליקוי למועצה על שבית הספר אינו ביקורת פתע של משרד החינוך בבי"ס "שגיא" בשר

  מנהל על פי הדרישה שלושה חשבונות בית ספריים:

  חשבון בנק לתרומות וכד'  .א

  חשבון בנק מועצתי, כספי חינוך מועצה וכד'  .ב

  חשבון כספי הורים  .ג

  ;2004 –פתיחת החשבונות מופיעים בתקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים) תשס"ה 

  שבון בנק נפרד לכספי התשלומים הנגבים מהורי התלמידים בכלהתקנות מחייבות ח

  מוסד חינוך, מגדירות את מורשי החתימה בחשבון, וקובעות כללים בדבר אופן ניהול

  החשבון והביקורת עליו, החזרת כספים בתום שנת הלימודים, ניכוי כספים וחובת

  ת וזכות העיוןהדיווח לנציגי ההורים, לממונה מטעם המשרד ולגזבר מטעם הרשו

  במסמכי החשבון.

בקשת המועצה הינה לאשר פתיחת חשבון בנק לכספי הורים שיהיה בבעלות המועצה ובנוסף 

  לחשבון בנק מועצתי קיים.

  חשבון בנק בי"ס "וולדורף"הרדוף  .ב

כולל  – המועצה מבקשת את אישור המליאה לשינוי מורשי חתימה עקב חילופי מזכירות

  פעילות באינטרנט.

  

  ה:החלט

לאשר פתיחת חשבונות בנק (כספי הורים) לבתי הספר היסודיים של המועצה   .א

את מורשי החתימה  לאשרוכן  'אמצ"ב נספח בבנקים המצויינים ברשימה, 

המפורטים ליד כל בי"ס, כמורשי החתימה בחשבון, אשר חתימת שניים מהם 

 ביחד, בצירוף חותמת ביה"ס, תחייב לכל דבר ועניין.

מטעם בי"ס כמורשה חתימה בחשבון  שרון במקום פרז רוית גולניאת לאשר   .ב

 .וולדורף הרדוף כולל פעילות באינטרנט

  056041064, אילאב ניר ת.ז. 54016639קבוצה א': עברי אורי ת.ז. 

  028000750, שרון גולני ת.ז. 57923120קבוצה ב': שרון ברקת ת.ז. 

', בצירוף חתימותיהם של שניים, אחד מקבוצה א' והשני מקבוצה ב ∗

  חותמת בית הספר מחייבות את בית הספר לכל דבר ועניין.

  
  1 –נמנע   0 - נגד   22 -בעד 

 מאושר �
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 2012צו מיסים מועצה לשנת  .253

  .2012דני עייק מציג את השינויים המבוקשים בצו המסים לשנת 

  עו"ד יעל נורקין מסבירה נושאים הקשורים לצו זה.

  .2012וכן רצ"ב השינויים החריגים המבוקשים לשנת  2012צו מיסים לשנת  – 'בנספח מצ"ב 

  (ארבעה) מלש"ח מתקציב המועצה. 4.0 -מענק האיזון ומענק הפיתוח נגרעים מהמועצה, משמע מינוס כ

. המועצה אינה חושבת כי  25%המלצת מרכז המועצות האיזוריות הינה לייקר את הארנונה לעסקים ב 

ף בכל תחום למעט במצב היום ניתן לייקר את הארנונה שעור הנ"ל ומציעה לייקר ריאלית את התערי

  בלבד (בתוספת לסכום החוקי המאושר). 3%מגורים ב

וזאת בנוסף לכל השינויים המפורטים ברשימה  ש"חמל 2.5של כ למועצה תוספת הכנסה המשמעות 

  '.בבנספח 

  .ואלי בן סימון ': לא משתתפים בדיון, דן תנחומא, אייל בצרבלנספח  5בעניין סעיף מס' 

  .זיו ורהפטינגבדיון בנושא ארנונה משרד הבטחון לא משתתף 

  

  החלטה

 ואת השינויים החריגים המפורטים  2012 הארנונה לשנתלאשר את צו   .א

ברשימת השינויים החריגים וכן להוסיף  5למעט סעיף  –' בבנספח 

שינוי חריג לפיו בכל סיווג באזור ב' ובאזור ג' של צו המיסים, בו 

הארנונה המצרפית של המועצה ושל הועד המקומי נמוכה מהסכום 

המיזערי הקבוע בחוק, תוטל ארנונה על ידי המועצה בשיעור המיזערי 

  וג.הקבוע בחוק לאותו סיו

  

 מאושר �

 

 של נספח ב'. 5את השינוי החריג המופיע בסעיף לאשר   .ב

 

 מאושר �

  2 –נמנע   1 - נגד   22 -בעד 

  2 –נמנע   1 - נגד   18 -בעד 
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  ארנונה בניין ריק  .254

  עו"ד יעל נורקין מציגה את הנושא.

ה החלטה להנחה מארנונה למבנה ריק, בשיעור התקבל 05.09.2010 מיום 17בישיבת המליאה מס' 

, הנחה בשיעור 12ועד חודש  7הנחה, מחודש  100% –חודשים  6ירבי הקבוע בתקנות (קרי, עד המ

  ).50%הנחה בשיעור  36 - ועד החודש ה  13מחודש  66.66%

ובכך לעודד  100%) חודשים בלבד, גובה ההנחה 6המועצה מבקשת לצמצם את ההנחה לשישה (

  איכלוס מהיר.

  

  החלטה

  :13.11.2011אם להצעת הנהלת המועצה מיום בהת לאשר הנחות לפי הפירוט

  הנחה 100%עד חצי שנה (שישה חודשים):  •

  הנחה 50%: 12לחודש חודשים עד  7 •

 הנחה 25%: 36 -ועד החודש ה  13מחודש  •

 

  0 –נמנע   1 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �

  

 

 ועדים מקומיים – 2012צו מיסים לשנת  .255

של הועדים המקומיים; אלוני  2012ים לשנת מציגה את צווי המיס(חשבת יישובים) ליאת מלכה 

אבא, אחוזת ברק, אלונים, בית זייד, בית לחם הגלילית, בית שערים, בלפוריה, גבעת אלה, גבת, 

גזית, גניגר, דברת, הושעיה, היוגב, הסוללים, הרדוף, חנתון, יפעת, כפר ברוך, כפר החורש, כפר 

, סוועאד חמירה, עדי, עין דור, ציפורי, שדה יהושע, מזרע,  מנשיה זבדה, מרחביה מושב, נהלל

נשלחו לחברי דף מרוכז (הצווים המפורטים  – 'גמצ"ב נספח  –יעקב, שמשית, תל עדשים, תמרת 

  המליאה והוצגו בפניהם).

  

  החלטה

בישובים המפורטים מקומיים העדים וושל ה 2012המיסים לשנת  וילאשר את צו

. לגבי צו ארנונה ועד מקומי מי שמשיתצו ארנונה של ועד מקולמעט  'ג נספחב

  ושר צו הארנונה לגבי תעריף ארנונה למגורים בלבד.מא -שמשית 
  

  0 –נמנע   0 - נגד   26 -בעד 

 מאושר �

  

שמשית להטלה ראשונית לארנונה למשרדים ולמבנים ועד מקומי הצבעה נפרדת לבקשת  �

 .המשמשים לצרכי תקשורת

  

  החלטה

  וב שמשיתלדחות את הבקשה החריגה של ייש

  3 –נמנע   1 - נגד   20 -בעד 

 מאושר �
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 תמיכות (הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק) .256

  דן תנחומא מציג את הנושא.

עבור שיפוץ  2011הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק הגישו בקשה לתמיכה מהמועצה האזורית לשנת 

  חדרי ניתוח בבי"ח העמק.

נכון לדון בבקשה מטעמים מיוחדים של למרות שהבקשה הוגשה באיחור, ועדת תמיכות ראתה ל

  קיום יתרת תקציב לתמיכות ומדיניות המועצה בשנה זו לגבי הגשת תמיכות.

  .2.11.2011פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  – 'דמצ"ב נספח 

  

  החלטה

  ₪. 30,000לאשר תמיכה לקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק בסך 

  1 –נמנע   0 - נגד   23 -בעד 

 מאושר �

 

 תב"רים .257

  עייק מציג את התב"רים: דני

מספר 

 תב"ר
 "רב שם ת

סה"כ 

 באלש"ח
  הערות  גורם מממן

�בינוי�לתוכנית�תבע�הכנת�1583

�₪ ��100ברק�אחוזת�ס"בי
�תקצוב�פני 'א�שלב�קידום���פיתוח�קרנות

��החינוך.מ

��חנתון�-�נוער�מועדון�1633

2,000 ₪�

/ קרנות היטלי השבחה / הפייס�מפעל

 ח"ש�1,200-�יישוב 

�����300�₪שבותילהתי�טיבההח

����500�₪-�ועד�חנתון

��

�הרדוך�ס"בי�-�לתמורה�עוז�1635

�עבודה�סביבות�-�ולדורף

��למורים

116 ₪ �

����החינוך.מ

�ש"למט�שפכים�סילוק�1636
₪ ��5,900דברת  

�מחנה�)�(�גזית)�דור�עין���וביוב�למים�הממשלתית�הרשות

' אלמארג�בוסתן�,�נעורה
�)�תבור�אלון

�בישוב�תשתיות�ורשיפ�1637
��שמשית

60 ₪ ����הישוב�חלק�-�השבחה�היטל 

�הפרדה�-�הסביבה�איכות�1638

��אב�תוכנית�-�במקור
88 ₪ �

��8.8מועצה�,��79.2�₪הסביבה�איכות

��שוטף�-�₪

��

�הפרדה�-�הסביבה�איכות�1639

�מפורטת�תוכנית�-�במקור

��

202 ₪ �

�מועצה�,��181.8�₪הסביבה�איכות

��שוטף�-�20.2�₪

��

₪ �8,466כ"סה� ��  

  
  החלטה

  לאשר את התב"רים

  0 –נמנע   0 - נגד   24-בעד 

 מאושר �
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 עדכון שכר עובד .258

  דן תנחומא מציג את הנושא.

שכר מנכ"ל, על פי  30%ב 2009דקלה רוזנשטיין סגנית מנהלת מפעם החלה לעבוד בחודש אוגוסט 

  ובאישור מליאת המועצה. 5%חוק לאחר שנתיים ניתן להעלות את שכרה ב 

  המקור התקציבי הינו תקציב המפעם.

  

  החלטה

  .2011לשכרה של דקלה רוזנשטיין החל מחודש אוגוסט  5%לאשר העלאת 

  0 –נמנע   0 - נגד   24-בעד 

 מאושר �

 

__________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   מנכ"ל  המועצה


