פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  47מיום 7.9.2008
נוכחים :אייל בצר ,שאול הלפרין ,אמיר כהן ,סוואעד טאהא ,אלכס גן ,מיטל פריג' ,עידו דורי,
חנה פרידמן ,עופר קמה.
נעדרים ,הודיעו :אירית אקרמן
משתתפים :דן תנחומא ,דני עייק ,מירי שריג ,אסי אלייה ,עמירם הלוי ,עוזי עשת ,עו"ד יעל
נורקין.
על סדר היום:
 .1עדכון מס'  2תקציב 2008
 .2אישור תבחיני תמיכות לשנת 2009
 .3אישור המודד הכללי לבחירות
 .4שינוי מורשי חתימה בבי"ס עקב חילופי מנהלים :עמקים תבור" ,שגיא" ,גיניגר.
 .5תב"רים
 .6שונות

מאושר פרוטוקול הנהלה מס'  46מיום 27.7.2008
 .1תבחיני תמיכות לשנת 2009
דן תנחומא מציג את תבחיני תמיכות לשנת ) 2009מצ"ב נספח א'(.
החלטה
לאחר ביצוע שינויים קלים ,ההנהלה ממליצה למליאה לאשר.
 .2אישור המודד הכללי לבחירות
דן תנחומא מציג את נושא המודד לבחירות ,לפי סעיף  17לצו המועצות המקומיות ) מועצות
אזוריות( ,תשי"ח –  ,1958מגדיר את הכללים על פיהם נקבע המודד הכללי המקנה ליישוב )או
לתחום עודף שאינו כלול בתחום יישוב( זכות לבחור נציג אחד או יותר למליאת המועצה.
המליאה מתבקשת לאשר מודד לבחירות בינואר .2009
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר קביעת מודד 750.
 750תושבים בעלי זכות בחירה יבחר נציג אחד למליאה,
 50%) 375 + 750מ  – (750תושבים בעלי זכות בחירה יבחרו  2נציגים למליאה.

 .3תב"רים
דני עייק סוקר את רשימת התב"רים:
מספר
תב"ר

שם תב"ר

סה"כ
באלש"ח

גורם מממן

1445

חדר אוכל הסוללים  -חומש ישוב

150

חומש ישוב -כללי חומש

1477

שיפץ בית העם בנהלל )שימור אתרים(

250

מ.השיכון

1478

בי"ס כפר יהושע  -נגישות

25

משרד החינוך

1385

סימוני כבישים והתקני בטיחות

97

משרד התחבורה  , 70%מועצה 30%

1361

מעון יום אלוני אבא

-2,150

1361

מעון יום אלוני אבא

3,000

קרנות פיתוח
 40%תמ"ת 11% ,חומש ישוב37% ,
החזרי מנהל ישוב 12% ,אגודה

1479

חומש חנתון  -מגרש משחקים

50

 2/3מועצה 1/3 ,ישוב

סה"כ

1,422

החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר.

 .4עדכון מס'  2תקציב 2008
דני עייק מציג את עדכון תקציב  2008והקשור בו.
עדכון שני משנה זו לאחר אישור התקציב ב  10/07יש כמה דברים מרכזיים שהשתנו ,מבקש
לאשר ולהביא למליאה) .מצ"ב נספח ב' .(1,2

החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר.

 .5שינוי מורשי חתימה בבי"ס עקב חילופי מנהלים :עמקים תבור" ,שגיא" ,גיניגר
הוחלפו מורשי חתימה חדשים לבתי הספר בתחום המועצה ,כמפורט בטבלה להלן:
"עמקים תבור"  -מזרע

"שגיא"  -שריד

"עמק יזרעאל" גיניגר

מנהל חדש
מורשה חתימה
חדש

ענת בוהנה

נוריד ברנד

אורית דביר

מנהל קודם
מורשה חתימה
מוחלף

רחלי יצחקי

דורון סקל

מלכה מרום

החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר.

 .6ממונה על הגבייה גביה מינהלית )פקודת המסים(
על סדר היום  :היערכות להפעלת הליכי
לעניין קנסות שהוטלו על ידי המועצה
שנקבעו כעבירות קנס  ,ולעניין קנסות
להוראות תקנות העבירות המינהליות
התשס " ז. 2007 -
המועצה מאשרת :

גביה מינהלית על פי פקודת המסים ) גביה ( ,
בהתאם להוראות חוקי העזר של המועצה
מנהליים שיוטלו על ידי המועצה בהתאם
) קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים ( ,

)  ( 1ברצונה להפעיל הליכי גביה מינהלית מכוח פקודת המסים ) גביה ( לצורך גביית
קנסות  ,כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין  ,התשל " ז 1977 -שהוטלו על ידי
המועצה לפי הוראות חוקי העזר שלה אשר נקבעו כעבירות קנס בצו המועצות
המקומיות ) עבירות קנס ( תשל " ג. 1973 -
)  ( 2ברצונה להפעיל הליכי גבייה לצורך גביית קנסות מנהליים  ,כמשמעותם בסעיף
 18לחוק העבירות המנהליות  ,התשמ " ו , 1985 -אשר יוטלו על ידי המועצה
מתוקף סמכותה להטיל קנסות מנהליים  ,לעניין החוקים והתקנות שנקבעו
כעבירות מנהליות בתקנות העבירות המינהליות ) קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על
כלבים (  ,התש ס " ז. 2007 -
המועצה תיערך בהתאם על ידי קבלת כל האישורים הנדרשים לצורך הפעלת
הסמכות כאמור  .לשם כך  ,ובהתאם להוראות פקודת המיסים ) גבייה (  ,המועצה
תפנה לשר הפנים בבקשה להמליץ בפני שר האוצר על מינויו של מר דן תנחומא ,
מנכ " ל המועצה  ,לתפקיד ממונה על הגבייה כאמור לעיל .
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר.
רשם :דן תנחומא

נספח א'
אמות המידה לקביעת הזכאות לתמיכה
.1.1

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

.1.2

אלו הן סוגי הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות ציבור
העוסקים בהן ,בשנת :2009

.1.2.1
.1.2.2
.1.2.3
.1.2.4
.1.2.5
.1.2.6
.1.2.7

תרבות ואומנות;
היסטוריה והנצחה )מוזיאונים(;
ספורט;
בריאות ורווחה  -טיפול וקיום פעילויות לקשישים;
בריאות ורווחה  -טיפול וקיום פעילויות לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים;
חינוך ורווחה  -טיפול וקיום פעילויות לנוער;
צרכי דת;

.1.2.8

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

.1.3

גובה התמיכה למוסדות הציבור הפועלים בגדר המטרות לעיל יקבע בהתאם להיקף
פעילותו של מוסד הציבור ,לסוג השירותים הניתנים על ידו ולמידת התועלת המופקת
כתוצאה מפעילותו ביחס לצרכים של כלל תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל.

.1.4

תמיכת המועצה במוסד ציבור לא תעלה על ) 90תשעים( אחוזים מעלות הפעילות הנתמכת.
בכל מקרה ,סך התמיכה מאת המועצה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור ,לא יעלה
על כלל הוצאותיו בגינה.

.1.5

המועצה תביא בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבור קיומן של תמיכות
ו/או הקצבות בכסף ו/או בשווה כסף אשר מוסד הציבור מקבלן מגורמים אחרים כגון
משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות אחרות או מוסדות ציבור אחרים ,בעבור הפעילות
בגינה מבוקשת התמיכה מהמועצה.

.1.6

המועצה תביא בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבור את ההוצאות לשכר
של מוסד הציבור ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים
הפועלים שלא למטרות רווח ,וזאת לרבות על דרך הפחתת שיעור התמיכה בהתחשב
בשיעור החריגה בשכר ,ככל שתמצא.

.1.7

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

.1.8

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה ,תשקול הועדה את כל נסיבותיו של העניין תוך
יישום שוויוני ,אחיד וענייני של אמות המידה.

.1.9

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ככל שיידרש לפי
נסיבות העניין ,והחלטות הוועדה תהינה מנומקות.

 .1.10התמיכה תינתן לגוף הנותן שירות לכלל הציבור ,והמשרת בפועל  25מתושבי המועצה.
ניתן יהיה להביא מקרים חריגים לאישור מיוחד של המליאה.
 .1.11התמיכה תינתן לגופים הפועלים לפחות שנתיים ) 2שנים( .ניתן יהיה להביא מקרים
חריגים לאישור המליאה.
 .1.12התמיכות ינתנו רק לגופים ציבוריים העומדים בכללי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד
לנושא זה.

