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 צווי מיסים יישובים .383

נערך דיון בעניין ', הוצגו בפני ההנהלה צווי המיסים של הוועדים המקומיים המפורטים בנספח א

  ).היישובים שטרם אושרו 15רשימת  – 'א פחב נס"מצ( .צווי המיסים של הוועדים

  

  החלטה

  .צווי המיסים של הוועדים לאשר את

  23 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

 מאושר �
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 צווי מיסים מועצה .384

מוצע לתקן את החלטת המליאה מיום , עקב חתימת הסכם הפשרה עם חברת החשמל: ד יעל נורקין"עו

  :כדלקמן,  16.11.2008

בקשר לנכסים המשמשים לייצור ") החלטת המליאה: "להלן( 16.11.08החלטת המליאה מיום  .1

 :מתוקנת באופן הבא חשמלוהולכת 

', באזור ה" קרקע תפוסה"מהגדרת " ייצור חשמל"החלטת המליאה למחוק את המילים  )1

  .מבוטלת

, קרקע תפוסה המשמשת נכסים המפיקים"החלטת המליאה לקבוע תעריף ארנונה של  )2

  .מבוטלת, ר"ח למ"ש 15בתעריף של  ,"מייצרים ומוליכים חשמל

תישאר ' באזור ה" או מתקן המשמש לצורכי חברת החשמל/בניין ו"הגדרת הסיווג  )3

יבואו שני הסיווגים , 16.11.08אך במקום הסיווג עליו החליטה המליאה ביום , מבוטלת

  : בתעריפים הקבועים בצידם, הבאים

  .ר"ח למ"ש 103.34 -תחנת כח סולרית , מבנה המשמש תחנת כח  .א

  .ר"ח למ"ש 142.95 –מבנה המשמש כתחנת טרנספורמציה   .ב

    142.95לפי תעריף בסך " מבנה המשמש כתחנת טרנספורמציה"תתווסף ההגדרה  )4

 .בכל האזורים בצו הארנונה, ר"ח למ"ש      

 .ואילך 2009לתעריפים תתווסף כל העלאה שתותר בחוק לשנת  )5

מוצע להעביר את היישוב חנתון , יסים ליישוב מטעמולקבוע צו מ ועד מקומי חנתוןלאור החלטת  .2

  .'לאזור ב' מאזור א

  
  

  החלטה

  .התיקון לצווי מיסים מועצהלאשר את 

  

  23 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

 מאושר �
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 עקרונות -ערבויות מועצה לפיתוח ביישובים  .385

  מוגשת בזאת הצעה לקביעת נוהלי העמדת ערבות של המועצה לועדים לנושא פיתוח   .א

  :וכנית החומש וזאת כדלקמןבת

 .י הבנק"הלוואה לוועד ע אישור  .1

 .הוא הועד המקומי הלווה .2

 .היא המועצה הערב .3

 .ומליאת הרשות משרד הפנים לאישורשל המועצה ניתנת בכפוף  הערבות .4

 ).כפוף לבקשת ישובים( למועצהח "מלש 8.0סכום הערבות הכולל הוא עד  .5

 ).ח"מלש 0.7במקרים חריגים (ח "מלש 0.5הוא  לישוב בודדסכום הערבות  .6

 .לעמוד בלוח התשלומים ובהחזר של ההלוואה לבנק הישוב מתחייב .7

 מוסכם עליו כי המועצה תקזז מול כל הכנסה , לא יעמוד בהחזרים במידה והישוב .8

  בכפוף לדרישות , הועד בהתאם) החזרי(אפשרית של הועד במועצה את חובות 

 .הבנק להחזרים מהמועצה

 ).חומש(תינתן רק לנושאי פיתוח  ערבות המועצה .9

 .לוועד באותה עת יותר מערבות אחת לא תינתן .10

 .האוצר/כפוף לכל חוק ודין ולתקנות הפנים נוהל זה .11

 .שנים 10 -ארוכת טווח לפחות ל הלוואת פיתוחההלוואה לוועד היא  .12

  

 .ארוכת טווח הלוואת פיתוחההלוואה לוועד היא : יתוקן ל 12סעיף :  סוכם

  

מומו מבקש לתקן את . בנפרד 6מבקש להצביע על סעיף ) מומו(פורמן מרדכי  •

ח ללא מקרים "מלש 0.5כאשר סכום הערבות ליישוב בודד יהיה הסעיף 

 .חריגים

  

במקרים חריגים (ח "מלש 0.5הוא  לישוב בודדסכום הערבות  :)הצעה מקורית( 6הצבעה על סעיף 

 ).ח"מלש 0.7

  22 –בעד 

  1 –נגד 

   0-נמנע 

 מאושר �

  :1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12הצבעה על סעיפים 

  23 –בעד 

  0 –נגד 

  0 -נמנע 

 מאושר �
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שדה יעקב  ,ח"אלש 700בית לחם הגלילית , ח"אלש 700תל עדשים  :םאישור ערבויות ליישובי  .ב

  .ח"אלש 500

  

  החלטה

  לאשר את מתן ערבויות להלוואות הפיתוח

  

 

  23 –בעד 

  0 –נגד 

   0 -נמנע 

 מאושר �

  2009תוכנית פיתוח  .386

  2009לתוכניות פיתוח לשנת מסגרת התקציב דני עייק מציג את 

  

 :  שימושים  .א

  
  ח"מלש 3.0  -  כיתות 5 –ס יפעת "ביה  1

  ח"מלש 1.0  -  שידרוג –ס מזרע "ביה  2

  ח"מלש 5.0  -  תוכנית חומש ישובים  3

  ח"מלש 3.0  -  תוכנית פיתוח מועצתית  4

  ח"מלש 2.0  -  בטיחות מוסדות חינוך  5

  ח"מלש 1.0  -  . מ.צ.ב/ ת שונו  6

  ח"מלש 15.0  -  בריכה שמשית+ אולם   7

        
  ח"מלש 30.0  -    כ שימושים"סה

  
  

  :מקורות  .ב
  

  ח"מלש 8.0  -  הלוואות פיתוח

  ח"מלש 1.5  -  מנהל  -' השבחה וכו

  ח"מלש 3.5  -  משרדי ממשלה

  ח"מלש 2.0  -  שונות, תרומות

) + 7(ישוב; בריכה שמשית/ אולם 

  )8(חומש/פייס

  ח"מלש 15.0  -

  ח"מלש 30.0  -  כ מקורות"סה

  
רים במידה ונקבל "כמובן שהכל יוסדר ויאושר כתב. 2009תוכנית זו משמשת כבסיס לעבודה לשנת 

  .אישורים לנתוני תוכנית זו

  

  החלטה

  2009מסגרת התקציב לתוכניות פיתוח לשנת לאשר את 
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  21 –בעד 

  0 –נגד 

   0 -נמנע 

 מאושר �

 

 2007אישור מאזן  .387

  .הנושא יבוא לדיון באחת מישיבות המליאה הקרובות, טרם נתקבל אישור משרד הפנים למאזן

  

  2008הגדלת תמיכות לעמותות לשנת  .388

אחר בדיקה חוזרת של ל, החליטה ועדת תמיכות, 30.11.2008מיום  בישיבתה 

למליאת המועצה ולהמליץ , 22.9.08לתקן את ההחלטה מיום  מקורות תקציב

לעמותות , בשיעורים המפורטים להלן 2008ת תמיכות לשנת לאשר מתן תוספ

  : המפורטות להלן

  ;ח"ש 280,000 - ס "עמותת החתנ .1

 ;ח"ש 190,000 - קרן עמק יזרעאל  .2

  ;ח"ש 290,000 - עמותת כחול לבן  .3

יום   .4   .  ח"ש 220,000 - עמותת הסב 

  

  .ועדת תקציב המליצה לאשר את ההגדלה

  

  החלטה

  2008ת לאשר את הגדלת התמיכות לשנ

  20 –בעד 

  0 –נגד 

   0 -נמנע 

 מאושר �
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  רים"תב .389

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב
  

מספר 
 ר"תב

 ר"שם תב
כ "סה
 ח"באלש

 סטטוס גורם מממן

 1,000 מרכז הסעים שריד 1488
  30% משרד  70%+ מועצה 

 התחבורה

�חדש

1482 
תכנון מבני ציבור  -חומש תמרת 

"ע  מימון100% 40 )מרכז קהילתי( ומש ישובח ח  

�חדש

1489 
צומת כביש  -חומש מרחביה 

 170 מרחביה.סולם במ

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

�חדש

 פיתוח מועצה/ס"איכ 125 הגדלה-מטמנה כפר גדעון 1394

�הגדלה

  300            שימשית - בית עלמין  1490
שית שימ100,משרד הדתות100

 חנתון חומש100,חומש

�חדש

1491 
 -בחנתון " על"יות תהשלמת תש
 כספי נאמנות חנתון 500 כביש גישה

�חדש

 קרנות השבחה חלק הישוב 114- כבישים פנימיים-קיבוץ אלונים 1389

�הקטנה

 הישוב' השתת 114 כבישים פנימיים-קיבוץ אלונים 1389

�הגדלה

 750 כבישים פנימיים שריד 1492

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

�חדש

 750 כבישים פנימיים גבת 1493

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

�חדש

   3,635 כ"סה  

�

  

  החלטה

  .רים"לאשר את התב
  

  22 –בעד 

  0 –נגד 

   0 -נמנע 

 מאושר �

 

  

  

  

_____________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


