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  .משרד התחבורה יבצע שיפורי כניסות ליישובים
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  .18:00ההצבעות החלו לאחר השעה 

 17.10.2010אישור פרוטוקול מליאה מיום  .160

  17.10.2010פרוטוקול מליאה מיום 

  
  החלטה

  17.10.2010לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   19 -בעד 

 מאושר �

 

  

 הודעה בעניין –יקים יועצת ראש המועצה לענייני אזרחים ות .161

פורסם תיקון חקיקה לחוק האזרחים  22/7/2010ד יעל נורקין מציגה כי ביום "עו

 חובהלפיו על כל ראש רשות מקומית , ")החוק:"להלן( 1989 –ן "הותיקים התש

  . 22/9/2010עד ליום ") היועץ: "להלן גם(למנות יועץ לענייני אזרחים ותיקים 

 .אין דרישה לאישור המליאה, יאת המועצההנושא הינו דיווח בלבד למל

 :התיקון לחוק קובע כדלקמן

 .שדרגתו מנהל מחלקה לפחות, על היועץ להיות מבין עובדי המועצה •

המועצה תעביר העתק מכתב המינוי לשר לענייני גמלאים ותציג את המינוי  לפני  •

 .המליאה

ל שלוש שנים היועץ יהיה בעל תואר אקדמאי ממוסד מוכר ובעל ניסיון מוכח ש •

 .או בעיסוק בתחומים הנוגעים לענייני אזרחים ותיקים, לפחות בתפקיד ניהולי

תפקיד היועץ יהיה לייעץ לראש הרשות ולמועצה בכל הנוגע לענייני האזרחים  •

תפקידו יהיה יעוץ בלבד והוא לא יהיה רשאי לתת הוראות לעובדי . הותיקים

 .הרשות במסגרת תפקידו

 .ישרין לראש המועצההיועץ יהיה כפוף במ •

היועץ יוזמן לכל ישיבת מועצה ולכל ועדה ותינתן לו הזדמנות להביע עמדתו לפני  •

 .קבלת החלטה הנוגעת לענייניו

היועץ ידווח מידי שנה למשרד לענייני גמלאים ולמועצה על פעולותיו ועל  •

הדיווח יהיה פתוח לעיון הציבור . מדיניות המועצה בענייני האזרחים הותיקים

 .ויפורסם באתר האינטרנט של המועצה

  .מונתה חנה פרידמן, לאור הדרישות: אייל בצר
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 ועדים מקומיים – 2011צווי מיסים לשנת  .162

  .הוצגו צווי מיסים של הישובים

ה  שם הישוב 'מס
ונ
רנ
א
ר 
זו
א

 

פרוטוקול 
הועד לצו 
 המיסים

תעריף 
 ר "ועד למ

תעריף 
 מועצה 

 

מיסים ***
אחרים 

 ר"למ
תעריף 
 מצרפי 

מודל     
 הערות תפעול

   2 45.59   39.59 6 √ ' ג אחוזת ברק 1

   2 46.00   23.96 22.04 √ 'ב אלוני אבא 2

3 
 2 45.92   23.96 21.96 √ 'ב אלונים 

  

4 
 אלון הגליל 

 2 44.39 10.42 23.96 10.01 √ 'ב

י "השלמת הכנסה ע
 האגודה

 י המועצה "מנוהל ע 1 39.59   39.59 אין    'א בית זייד 5

   2 45.12   39.59 5.53 √ ' ג בלפוריה  6

   2 50.80   23.96 26.84 √ 'ב לחם הגלילית .ב 7

 2 40.46   23.96 16.5 √ 'ב גבעת אלה  8

י "השלמת הכנסה ע
 האגודה

   2 45.87   39.59 6.28 √ ' ג גבת 9

   2 45.11   39.59 5.52 √ ' ג גזית  10

   2 51.47   39.59 11.88 √ ' ג גניגר 11

12 
 הושעיה

 2 46.61 12.45 23.96 10.2 √ 'ב

י "השלמת הכנסה ע
 האגודה

   2 45.07   39.59 5.48 √ ' ג היוגב 13

 2 60.03 20.44 23.96 15.63 √ 'ב הסוללים  14

י "השלמת הכנסה ע
 האגודה

   2 45.96   23.96 22 √ 'ב חנתון  15

16 
 2 46.00   39.59 6.41 √ 'א כפר ברוך 

 משולב ' אזור א

   2 51.50   23.96 27.54 √ 'ב כפר יהושע 17

18 
 2 42.91   23.96 18.95 √ ב מזרע

  

   2 44.69   39.59 5.1 √ ' ג מרחביה מושב 19

   2 39.59   39.59 אין    'א מנשיה זבדה  20

   2 45.86   23.96 21.9 √ 'ב נהלל  21

 י המועצה "מנוהל ע 1 39.59   39.59 ן אי   'א סוואעד חמירה 22

   2 43.95 8.68 23.96 11.31 √ 'ב עדי 23

   2 48.48   39.59 8.89 √ ' ג עין דור  24

   2 45.84   39.59 6.25 √ ' ג ציפורי 25

26 
 2 45.38   23.96 21.42 √ 'ב רמת דוד

  

27 
 2 52.93   23.96 28.97 √ 'ב שדה יעקב 
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מורה להנהלת המועצה הפעילה לנקוט בסנקציות כנגד  מליאת המועצה

  .חות כספיים כנדרש"יישובים שלא מגישים דו

ג :ד יעל נורקין"עו מנוגדת ' לאזור ב 'החלטת ועד מקומי שמשית לעבור מאזור 

להטיל , לועד מקומי, 2005משנת , להנחיות משרד הפנים אשר אינו מתיר

תעריף הארנונה אשר מטילה מ 30% - ארנונה למגורים בשיעור הגבוה מ

 –והסיכוי שבקשה כפי שמבקש ועד מקומי שמשית תאושר , המועצה האזורית

  .נדחה –כל מקרה דומה  –עד כה . קטן ביותר

יובא לדיון במליאה הבאה מאחר ונציגי  :אייל בצר צו המיסים של שמשית 

נוכחים בישיבה   .לישיבה הבאה יוזמנו נציגי היישוב, שמשית לא 

  

  החלטה

   .צווי המיסים כמפורט למעט היישוב שמשיתאשר את ל

  

  0 -נמנע   0 - נגד   19 -בעד 

 מאושר �

  

  

 

 2009אישור תקציב מועצה מבוקר לשנת  .163

  .חברי המליאה ביקשו לדון בנושא גובה גרעון מצטבר ומצב הרשות בועדת תקציב ובהנהלה
  
  

  החלטה

  2009לאשר את התקציב המבוקר לשנת 

  
  0 -נע נמ  0 - נגד   19 -בעד 

  

 מאושר �

 

28 

 שמשית 

 2 47.63   23.96 23.67 √ 'ב

הישוב מבקש לעבור 
י הנחיות "עפ 'לאזור ב

משרד הפנים  היום בקשה 
 .זו לא תאושר

   2 51.45   39.59 11.86 √ ' ג שריד 29

   2 45.50   39.59 5.91 √ ' ג תל עדשים  30

 2 37.81 5.98 23.96 7.87 √ 'ב תמרת 31

י "השלמת הכנסה ע
 האגודה
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 צו מועצה – 'עדכון אזור א .164

 :שלושה אזורים בהם מוטלת ארנונה על ישובים, בצו הארנונה של המועצה .1

 .נמצאים ישובים בהם הועד המקומי אינו מטיל ארנונה 'באזור א •

נמצאים ישובים בהם הועד המקומי מטיל ארנונה למגורים  'באזור ב •

ורי הארנונה אשר מטילה המועצה בשיעורים כמעט זהים לשיע,  ולעסקים

 .האזורית

נמצאים ישובים בהם הועד המקומי מטיל ארנונה למגורים בשיעור  'באזור ג •

ושיעור הארנונה , מתעריף הארנונה של המועצה למגורים 30%של עד 

לעסקים אשר מטיל הועד כמעט זהה לשיעור הארנונה לעסקים שמטילה 

 ).'זהה לאזור ב(המועצה 

 

 :2010לשנת , להלן טבלה המביאה דגימה של תעריפים משלושת האזורים .2

  אזור

  מגורים

  )ר"למ₪ (

  חקלאות

  )ר"למ₪ (

  תעשיה

  )ר"למ₪ (

  מצרפי   ועד  מועצה  מצרפי  ועד  מועצה  ועד  מועצה

  41.47  -    41.47  0.33  -        0.33  -       38.44  'א

  57.05   32.52   24.53  0.54  0.36   0.23  -       23.26  'ב

  35.15   10.62   24.53  0.30  0.06   0.23  -       38.44  'ג

 

הם מצויים . אשר אין להם צו ארנונה, ישנם ועדים מקומיים בתחום המועצה .3

 .להטיל ארנונה לראשונה 2011והם מבקשים בשנת ' כיום באזור א

משרד הפנים מאשר הטלת ארנונה ראשונה לועד מקומי רק לפי  2005משנת  .4

 : הכללים הבאים

מתעריף הארנונה למגורים של  30%תעריף הארנונה למגורים לא יעלה על  4.1

 ;המועצה

 .לא מאושר להטיל ארנונה לעסקים  4.2

' או ג' נמצא באזור ב, ישוב בו מכהן ועד מקומי המטיל ארנונה, על פי המצב כיום .5

    . 'יחסית לאזור א, נמוכים, בו תעריפי הארנונה של המועצה לעסקים

יגרם הפסד ' ג - ו' ל ארנונה רק למגורים יועבר לאזור באם ועד מקומי שמטי

למועצה ולישוב עקב תעריפי הארנונה לעסקים הנמוכים באזורים אלו ואף ניתן 

    .יהיה להעלות טענת אפלייה כנגד המועצה

אך מבלי לפגוע , על מנת לאפשר לוועד המקומי להטיל ארנונה למגורים מטעמו

כך שאזור זה יכלול ', קן את הגדרת אזור אמוצע לת, בתעריפי ארנונה לעסקים

     .גם ועדים מקומיים המטילים ארנונה למגורים בלבד

 :מהלך כזה משמעותו

תעריף . זהה' ג - ו ' תעריף הארנונה למגורים של המועצה באזור א: מגורים 6.1

 30%עד  - יהיה על פי אותו עקרון ' ג - ו ' הארנונה של ועד מקומי באזור א

 .היה שיוויוןי. מתעריף המועצה
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הועד המקומי לא יטיל כלל ארנונה לעסקים ולכן יחולו על ' באזור א: עסקים 6.2

אשר הם גבוהים ', באזור א, הישוב תעריפי הארנונה לעסקים של המועצה

 .'ג - ו' יותר מתעריפי הארנונה של המועצה באזורים ב

  

  החלטה

ן של צו הארנונה של המועצה באופ' אזור אהגדרת תיקון לאשר את 

גם ישובים בהם לוועד המקומי צו ארנונה הכולל ' בו יכללו באזור א

  .תעריף ארנונה למגורים בלבד

  

  0 -נמנע   0 - נגד   18 -בעד 
  

 מאושר �

  

מסביר כי בימים אלו עומד משרד הפנים לפרסם גזבר המועצה  :מתקנים סולאריים .7

  .תעריפי מינימום ומקסימום לארנונה למתקנים סולאריים

  .טבלת מחירים והמלצה – 'אב נספח "מצ

  .מציע לקבל את הצעת המועצה ולקבע את המחיר

  .אייל בצר מודיע כי אינו משתתף בדיון

  

  החלטה

ומליאה הבאות מתקנים סולאריים יובא לישיבת הנהלה  ,נושאה

  .ויישלח חומר רקע לחברי המליאה) 28/11/2010(

  

  0 -נמנע   0 - נגד   18 -בעד 
  

 מאושר �

  

 

  

 מכרז משותף –ש דברת "מט .165

ותאגיד ) חברה עירונית של נצרת(תאגיד הרי נצרת ', בוסתן אל מארג. א.בשיתוף עם מ, המועצה

נדרשות לבצע עבודת פינוי בוצת שפכים ) חברה עירונית של עין מאהל (כפרי גליל תחתון 

מכרזים (על פי חוק הרשויות המקומיות . ש דברת באמצעות מכרז פומבי משותף"ממט

ותקנותיו נדרש אישור מליאת המועצה למכרז משותף של הרשויות , 1972-ב"תשל, )משותפים

כאשר יש לוודא כי להוצאות ביצוע העבודה יש הקצבה מתאימה ויש למנות את נציגי , ל"הנ

במקרה זה התקציב לביצוע העבודה הוא . המועצה בוועדת המכרזים המשותפת של הרשויות

, ראש המועצה. כי חברי הוועדה מטעם המועצה יהיו סומוצע  ח "אלש 660ס "מקרן השיקום ע

  .דני עייק גזבר המועצהו, חנה פרידמן' גב
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  )מכרז משותף(ש דברת "מט – החלטה

לאשר את חנה פרידמן ודני עייק כנציגי מועצה אזורית עמק יזרעאל לועדת 

  .המכרזים

  1 -נמנע   0 - נגד   19 -בעד 
  

 מאושר �

  

 תףמכרז משו –מניות פלגי מים  .166

חנה : ל המועצה מציע כי נציגי המועצה לועדת המכרזים המשותפת יהיו"מנכ

ודני עייק, פרידמן   .עידו דורי 

  

  )מכרז משותף(מניות פלגי מים  – החלטה

ודני עייק כנציגי מועצה אזורית עמק  עידו דורי, לאשר את חנה פרידמן

  .םהמשותפת למכירת מניות המועצה בפלגי מיהמכרזים יזרעאל לועדת 

  

  0 -נמנע   0 - נגד   20 -בעד 
  

 מאושר �

  

  ס וולדורף הרדוף"שינוי מורשי חתימה בי .167

  : 'קבוצה א

  54016639. ז.תעברי אורי 

  במקום דבורה קנץ) חדש( 056041064. ז.תאיליאב ניר 

  

  :'קבוצה ב

  57923120. ז.תשרון ברקת 

  במקום הגר סטולר) חדשה( 058312075. ז.פרז רוית ת

  

  .ס"חותמת ביה+ ' אחד מקבוצה ב+ ' אחד מקבוצה א: חתימות מחייבות

  

  

  החלטה

  .לאשר את שינוי מורשי החתימה כמפורט לעיל

  
  0 -נמנע   0 - נגד   19 -בעד 

  

  מאושר �
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  ועדת תמיכות .168

הממליץ למליאת המועצה לאשר  21.11.2010קול ועדת תמיכות מיום פרוטו – 'בב נספח "מצ

 .המפורטים בהחלטת ועדת תמיכות םבתנאיח "אלש 500 תמיכה בשיעור לארגון השומר החדש

  .םלהציג את פעילות השומר החדש ארגוןלאחת מישיבות המליאה הקרובות יוזמנו נציגי 
  

  החלטה

  . לאשר את המלצת ועדת תמיכות

  
  1 -נמנע   0 - נגד   18 -בעד 

  

 מאושר �

 

 רים"תב .169

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב
  

מספר 
 ר"שם תב ר"תב

כ "סה
שבאל
 הערות גורם מממן ח"

 הגדלה 100מועצה ,  55מגידו  155 ש היוגב"מט 1492

1504 

 381- הלוואה תכנית חומש 
   
  ₪   220 -  1574ר דברת "העברה לתב  
 הקטנה ₪  161נהלל   1523ר "העברה לתב 

 220 משחקיה  - חומש דברת  1574
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

   מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1573 
מ ( ס נהלל   "הרחבת אמפי אזורי  בי 

 הקטנה  ל "קק 750- ) מקומות  5000ל   3000

 161 השתתפות בשיפוץ גן ילדים נהלל  1523
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

   מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1499 

 - טיפול בעקומה בכביש הגישה 
 165 תמרת

  ) ₪  100(הרשות לפיתוח הגליל  60%
 הגדלה )₪  65(מועצה קרנות  40%

 חדש ישובים  50%, המשרד לבטחון פנים  50% 700- עיר ללא אלימות  1545

 750 עיר ללא אלימות  1545
תקציב שוטף מועצה ,  50%המשרד לבטחון בפנים 

 חדש 50%

     6- כ"סה  
  

  החלטה

  .רים"לאשר את התב

  
  0 -נמנע   0 - נגד   20 -בעד 

  

 מאושר �
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 שונות .170

 פתיחת חשבון משק המים  .א

מיליוני (היקפי הגבייה הם גבוהים ביותר , אלון תבור. ת.עצה החלה לגבות מים גם מאוהמ

לגבות בגבייה חד חודשית בניגוד לגביית הארנונה המתבצעת  המועצה נדרשתולכן ) שקלים

הגבייה לגבות חד חודשי ודו חודשי באתה  הואיל וקיימת בעיה בתוכנת. באופן דו חודשי

אנו נדרשים לפתוח חשבון בנק נפרד למשק המים ומבקשים לאשר פתיחת חשבון , המערכת

ולאשר את דני עייק ואייל בצר כמורשי חתימה בחשבון ) 727(סניף עפולה ) 12(בבנק פועלים 

  . בהתאם

  

  החלטה 

עם כל ) 12-727(פולה פתיחת חשבון בנק למשק המים בבנק הפועלים עלאשר 

  .המשתמע מכך ולאשר את דני עייק ואייל בצר כמורשי חתימה בחשבון בהתאם

  

  0 -נמנע   0 - נגד   19 -בעד 
  

 מאושר �

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


