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 .1קבוצת כדורסל בוגרים
מצ"ב נספח א' :מצגת שהוצגה על ידי רועי גולדמן.
אילן זזון ,אבנר מילמן ושרון אברהמי הרחיבו והסבירו מה היא חשיבות של קבוצה כדורסל בעמק.
שרון אברהמי הוסיף כי מהחוויה האישית שלו וניסיונו הרב בתחום ,קבוצת כדורסל בוגרים בעמק
תיצור מקום שילדי העמק ,דור העתיד ישאפו להגיע אליו.
בקבוצות מובילות בארץ ,כל שנה קיים לפחות נציג אחד בן העמק – חבל שקבוצות אחרות יקצרו
את הפירות שאנחנו מייצרים.
אלכס גן :מפעל הכדורסל בעמק הינו מדהים ,אך יש חוגים נוספים שגם הם צריכים תקצוב,
משמעות הגדלת התקציב לכדורסל הינה הקטנת התקציב לחוגים הנוספים.
אבנר כרמון :הכדורסל בעבר עשה הרבה טוב לעמק ,מאמין שצריך לעלות מדרגה ממצבנו היום,
כדורסל טוב יביא קהל גדול .תומך בבקשה.
שרון אברהמי :ההחלטה חייבת להיות למס' שנים קדימה ,החלטה לשנה אחת לא יכולה לאפשר
בניית קבוצה.
דן תנחומא :הקבוצה הינה קבוצה נתמכת ובהתאם לחוק המליאה מחויבת בכל שנה להביא את
סכום התמיכה לאישור המליאה.
אמיר כהן :יש לבנות תוכנית מפורטת של הספורט במועצה ,בעד שיפור נושא הכדורסל תוך בדיקת
נושאים חינוכיים ותקציבים.
עמירם הלוי :מצב הכדורסל בעמק ,אין כמוהו בארץ.
אייל בצר :הכדורסל בעמק והישגיו מדהים ,אין מספיק פרסום לנעשה בתחום.
למועצה אין כוונה להגיע לליגת העל ,בה ההוצאות הם גבוהות מאוד ולבני העמק יש פחות מקום
ויכולת לקחת חלק.
אייל בצר מציע לקבל החלטה לחמש שנים.
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שרון אברהמי :בליגה הארצית והלאומית יש לפחות  6שחקנים בני העמק שמתאימים ברמה.
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר  250אלש"ח תוספת לשנת  2011להחלטת מליאת
המועצה מיום .13.2.2011
הרכב הקבוצה יקבע באופן בו לפחות מחצית מהשחקנים יהיו בני העמק.
 .2ערבות מועצה לוועד מקומי כפר ברוך לפיתוח
ועד מקומי כפר ברוך העביר בקשה למועצה לערבות ע"ס  800אלש"ח ,מדובר בהלוואה ל 10
שנים לתוספת לפעוטון.
לפי החלטת מליאת המועצה מס'  52מיום  :30.11.2008המועצה בהגדרה מאשרת ערבות להלוואות
לועדים מקומיים בסך  500אלש"ח ומקרים חריגים  700אלש"ח.
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר לועד מקומי כפר ברוך ערבות להלוואה ע"ס 700
אלש"ח.

 .3ועדה למיגור האלימות
ביום  17.02.2011התפרסם ברשומות תיקון לפקודת העיריות ולפקודת המועצות המקומיות,
המטיל חובה על המועצה להקים ועדה למיגור אלימות .להלן עיקרי התיקון:
א.

המועצה תבחר ועדה שתפקידה לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי אלימות ,עבריינות
ופשיעה בתחום המועצה ,לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש
תכניות חדשות; הוועדה צריכה להגיש לאישור המועצה )המליאה( את תכניותיה ולעקוב אחר
ביצוע התכניות המאושרות.

ב.

חברי הועדה יהיו:
ב .1.ראש המועצה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע ,והוא יהיה היושב ראש.
ב .2.מנכ"ל המועצה.
ב .3.מנהל אגף החינוך במועצה.
ב .4.מנהל אגף הפיקוח במועצה.
ב .5.מנהל מחלקת ביטחון במועצה.
ב .6.מנהל אגף רווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצה.
ב .7.היועץ לענייני אזרחים ותיקים במועצה.
ב .8.נציג אחד או יותר של משטרת ישראל ,כפי שיקבע מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת
המועצה.
ב .9.בנוסף ,ניתן לבחור עד שני חברי מליאה שיהיו חברים בוועדה.
ב .10.כמו כן ,ניתן לבחור חברים נוספים ,כגון :נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה
)אין חובה(.
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ג.

במידת הצורך ,ניתן ,באישור הוועדה ,למנות ממלא מקום זמני במקומו של חבר הוועדה ,אם
הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

במליאת המועצה תובא השאלה האם יש חברים שמעוניינים להצטרף לוועדה למיגור אלימות.
אייל בצר – יו"ר הועדה.
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר הקמת ועדה למיגור אלימות בהרכב המוצע:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ראש המועצה והוא יהיה היושב ראש.
מנכ"ל המועצה.
מנהל אגף החינוך במועצה.
מנהל אגף הפיקוח במועצה.
מנהל מחלקת ביטחון במועצה.
מנהל אגף רווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצה.
היועץ לענייני אזרחים ותיקים במועצה.
נציג אחד או יותר של משטרת ישראל ,כפי שיקבע מפקד המרחב שבתחום סמכותו
נמצאת המועצה.
בנוסף ,ניתן לבחור עד שני חברי מליאה שיהיו חברים בוועדה.

בישיבת המליאה ניתן להוסיף  2חברים מליאה.
 .4תב"רים שוטפים
דני עייק מציג את התב"רים:
מספר
תב"ר

שם תב"ר

סה"כ
באלש"ח

גורם מממן

1425

מועדון נוער מרחביה

 223ש"ח

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

שיפוץ מסלול שדה תעופה
מגידו
שיפוצים והצטיידות מעונות
יום  - 2010הושעיה
שיפוצים והצטיידות מעונות
יום  - 2010מזרע
הצטיידות מעונות יום - 2010
אלוני אבא
חידוש קווי מים אזור תעשיה
אלון תבור

₪ 1,000

1445

חומש הסוללים  -חדר אוכל

₪ 2,000

קרן שיקום
כללי חומש  :הלוואה מועצה ₪ 725 -
ישוב ₪ 1,195 -
חטיבה להתיישבות ₪ 80 -

1603

שיקום מגרשי משחקים בעדי

₪ 300

1504

הלוואה תכנית חומש

₪ – 837

היטל השבחה ישוב
העברה לחומש מרחביה  -תב"ר - 1425
₪ 112
העברה לחומש הסוללים ₪ 725

סה"כ

3,045

1524
1599
1600
1601
1602

₪ 50
₪ 139
₪ 139
₪ 40

הערות
הגדלה

סה"כ חומש מ.מרחביה
מצרפי ) ₪ 1,690בוצע עד
היום  , (₪ 1,525יתרה לאחר
פרויקט זה  ₪ 165מצרפית

הגדלה
תחבורה
משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

החלטה
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הגדלה

התב"ר נפתח על .150,000
סה"כ חומש הסוללים 1,710
) ₪בוצע עד היום ( ₪ 405
יתרה לאחר פרויקט זה 0

ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את התב"רים.
 .5שונות
א .מינוי נציג ציבור בוועדה לעניין הפחתת אגרות ביוב
 (1עפ"י הוראות כללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות
מקומית בלא תאגיד()הוראת שעה( ,התשע"א)2010 -להלן" :הכללים"(,שפורסמו לאחרונה,
המועצה רשאית להפחית אגרת ביוב בגין נכסים שאינם נכסים המשמשים למגורים -
במקרה שבו כמות המים המוזרמת לביוב קטנה מכמות המים שנצרכה בנכס ,כפי שנמדדה
במד המים – דהיינו במקרה של הפרשי כמות.
 (2המועצה חייבת למנות ועדה אשר תדון בבקשות להפחית אגרת ביוב בשל הפרש כמות ,
שתהיה מורכבת מ :גזבר המועצה ,מהנדס המועצה ,מנהל מחלקת הביוב של המועצה,
יועץ המשפטי של המועצה ונציג ציבור שימונה על ידי מליאת המועצה.
 (3יובהר כי לאחר מינוי הועדה ,היא צריכה לגבש אמות מידה לפיהן תדון בבקשות להפחתה,
ולהמליץ על אימוצן בידי מליאת המועצה .מליאת המועצה חייבת לאשר את אמות המידה.
 (4לפיכך ,מוצע עתה למנות את נציג הציבור לועדה .הנציג המוצע הינו יוסף )יוסי( עמיר
מקיבוץ מזרע.

החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את מינוי יוסף עמיר ,ת.ז 007166432 .כנציג ציבור
בועדה בענין הפחתת אגרת ביוב.

ב .דיווחים ראש המועצה
 (1שדה יעקב
התקיימה פגישה במשרד החינוך עם סגן מנכ"ל המשרד ,יגאל צרפתי ובפגישה נוספת עם
יו"ר ועדת המשנה לועדת החינוך של הכנסת – ח"כ זבולון אורלב.
משרד החינוך מעוניין לקדם את נושא הבנייה בבי"ס שדה יעקב אך עדיין לא העביר
הרשאות.
המועצה בודקת אופציה להשכרת כיתות בנווה עמיאל במימון משרד החינוך ,השכרת
הכיתות רלוונטית למצב בו משרד החינוך יעביר הרשאה לבנייה בשדה יעקב וייתן מענה
לפינוי הילדים משטח הבנייה ובכך לאפשר שיפוץ  /בנייה ללא סיכונים ובטיחות מלאה
לילדים.
 (2רכבת העמק
היום התקיימה פגישה עם מנכ"ל משרד התחבורה ,דן הראל.
אורך המסילה בין חיפה לבית שאן הינו  62ק"מ ,השינוי שמשרד התחבורה מבקש לבצע הוא
מנחל עדשים עד לתחנת הרכבת בעפולה כאשר השינוי הינו לביצוע גשר מעל כביש  60במקום
"חפיר".
המועצה באופן עקרוני אינה מתנגדת אך בכפוף להסדרת כבישי הגישה ליישובים :כפר
יהושע ,כפר ברוך ובקשה להסתת כביש  71משטחי קיבוץ מרחביה.
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 (3כביש 75
משרד התחבורה דיווח על חוזה חתום לביצוע כל הקטע מרמת ישי עד צומת מגדל העמק.
המועצה מקדמת פגישה עם משרד התחבורה להצבת רמזורים במנשייה זבדה ובבית שערים.
 (4כביש ללא אבא
המועצה ביקשה הכרה בכביש בין בסמת טבעון לכביש ) 7513פנימי אלונים – בית לחם(
ככביש מע"צ .מנכ"ל משרד התחבורה כינס ועדה בימים אלו לקביעת הקריטריונים ,תינתן
תשובה למועצה בהקדם .להערכת מנכ"ל משרד התחבורה ניתן להענות בחיוב לפניית
המועצה.
 (5שדה תעופה בינלאומי
המיקום המוצע על ידי משרד התחבורה :בסיס נבטים מתאים מאוד מבחינתם אך משרד
הביטחון )חיל האוויר( לא מאשר כניסת כלי טייס אזרחיים למרחב האווירי.

ג .אבנר כרמון :מבקש להעלות לדיון במליאת המועצה את נושא תפקוד מחלקת הנוער.
חנה פרידמן :ביום חמישי  3.3.2011התקיים דיון בנושא חזון מחלקת הנוער בהשתתפות
היישובים ,התקיים דיון טוב .בשנה האחרונה חל שיפור הפעילות ובתפקוד מחלקת הנוער.
אייל בצר :תתקיים ישיבה מצומצמת בנושא ,באחריות מנכ"ל המועצה לזמן את הישיבה.

רשם :דן תנחומא
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