פרוטוקול מליאה  11/18מיום 30.12.18
 :איציק חולבסקי ,שוקי ליס ,שרון דיין ,זאב שחורי ,יעקב סאלם ,שרי שרון ,שי צור,
נכחו
אבי נווה ,ינון נבו ,עידית אריאל ,גילה רון ,מוטי ניסים ,אורית קורין ,יואל מחפוד,
השתתפו :אברהם אזולאי ,יעל ברניר ,יפעת שרון ,מיכל כהן ,איל רום ,ברוך שמיר ,עו"ד אריאל
פישר  -יועמ"ש ,שלמה בוזי ,נתי וירבה ,הגר ראובני ,קרין שטרן ,שלומי גרנוב,
אריאל ירון ,אליאב נהרי ,אורית פרום ,ברוך שמיר ,ערן דוד ,נתנאל כהן ,יורם עמוס,
סדר יום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה .10/18
 .2אישור תקציבי וועדים לשנת  :2019עין העמק ,מדרך עוז ,מגידו ,גלעד ,גבעת עוז.
 .3הצגת דגשים ותוכניות עבודה לשנת  2019על ידי מנהלי המחלקות.
 .4בקשת ועד מקומי אליקים להגדלת תקציב.
 .5דיון ואישור תקציב לשנת . 2019
 .6אישור צו ארנונה לשנת  2019של הישובים :מדרך עוז ,יוקנעם מושבה ,רמות מנשה ,עין
העמק ,אליקים.
 .7אישור צו ארנונה מועצה לשנת . 2019
 .8אישור צו הנחות לשנת . 2019
 .9פרוטוקול ועדת תמיכות ותבחינים .
 .10שונות.
איציק חולבסקי מברך את אבי נווה  -נציג קיבוץ דליה על הצטרפותו כחבר מליאה ,מחליף את
אפרת שביט
 .1אישור פרוטוקול מליאה 10/18
נפגשתי עם עידית אריאל בנושא הערותיה לפרוטוקול וסיכמנו
אברהם אזולאי
על תיקון  2סעיפים בפרוטוקול
החלטה
הוחלט לאשר פרוטוקול מליאה 10/18

 .2אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת  :2019עין העמק ,מדרך עוז ,מגידו ,גלעד ,גבעת עוז.
אישור תקציב ועד מקומי גלעד לשנת 2019
מסבירה את תקציב ועד מקומי גלעד עפ"י מצגת.
מיכל כהן
אישור התקציב הובא להצבעה
בעד 13 -
נמנע – 1
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי גלעד לשנת 2019
אישור תקציב ועד מקומי גבעת עוז לשנת 2019
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מסבירה תקציב ועד מקומי גבעת עוז עפ"י מצגת
מיכל כהן
אישור התקציב הובא להצבעה
בעד 13 -
נמנע – 1
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי גבעת עוז לשנת 2019
אישור תקציב ועד מקומי מגידו לשנת 2019
מסבירה תקציב קיבוץ ועד מקומי מגידו עפ"י מצגת
מיכל כהן
קיבוץ מגידו מתנהל כאגודה שיתופית ,רוב השירותים ניתנים דרך
שרון דיין
מיסי האגודה הקהילתית
אני נמנע באופן שיטתי .אין לי מושג קלוש מה התושבים מקבלים
שוקי ליס
אישור התקציב הובא להצבעה
בעד 13 -
נמנע – 1
החלטה
הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי מגידו לשנת 2019
אישור תקציב ועד מקומי מדרך עוז לשנת 2019
מסביר תקציב מדרך עוז עפ"י מצגת
יואל מחפוד
ליואל  -מהו תקציב וירטואלי?
שוקי ליס
התכוונתי שזהו תקציב שרובו סגור ועובר לחינוך .אין לנו אפשרות
יואל מחפוד
"לשחק" איתו כמעט בכלל .ברמה הכספית הזו לא ניתן לנהל
ישוב .הועד המקומי לא יכול לתפקד .פונה בבקשה לקיים דיון
בנושא מדרך עוז.
ליואל :אתה צריך להיות חד משמעי.
עידית אריאל
הבהרתי את עצמי די בבירור .יש צורך בדיון מסודר בנושא מדרך
יואל מחפוד
עוז.
שני הישובים  -מדרך עוז ואליקים הם ישובים שצריכים תגבור
איציק
מצד המועצה.
חולבסקי
החלטה
הוחלט פה אחד לאשר את תקציב ועד מקומי מדרך עוז לשנת 2019
אישור תקציב ועד מקומי עין העמק לשנת 2019
מסבירה תקציב עין העמק עפ"י מצגת.
מיכל כהן
מים צריך להיות בתקציב ועד?
יואל מחפוד
כן ,הם ספקי המים
מיכל כהן
החלטה
הוחלט פה אחד לאשר את תקציב ועד מקומי עין העמק לשנת 2019

 .3הצגת דגשים לשנת 2019
אברהם אזולאי

כל מנהלי המחלקות נתבקשו להציג דגשים מחלקתיים .תכנית
עבודה מפורטת של כל מחלקה תצורף לחוברת התקציב.
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יעל ברניר
אורית פרום
שי צור
איציק חולבסקי
עידית אריאל
אברהם אזולאי
הגר ראובני
מוטי ניסים
הגר ראובני
עידית אריאל
הגר ראובני
איציק חולבסקי

שוקי ליס
קרין שטרן
עידית אריאל
אורית קורין
קרין שטרן
שרי שרון
יעקב סאלם
עידית אריאל
יעקב סאלם
קרין שטרן

יעקב סאלם
אברהם אזולאי
יעקב סאלם
עידית אריאל
מיכל כהן
שי צור
ינון נבו
מיכל כהן
ינון נבו
מיכל כהן

מודה לרות שלומיוק ויפעת שרון על השתתפות בקורס של המפעם
בנושא דיגיטציה ,מילוי וקידום קולות קוראים ועשיית המהפך
הדיגיטלי במועצה .למנהלי המחלקות על העבודה בהכנת תוכנית
העבודה לשנת .2019
הציגה את תוכנית העבודה לשנת  2019של מחלקת דוברות עפ"י
המצגת המצ"ב.
הציגה את תוכנית העבודה לשנת  2019של מחלקת ליווי ישובים
וקהילות עפ"י מצגת.
האם תפקיד פיתוח ישובים וקהילות מוצדק?
בהחלט ,אפילו צריך להוסיף כוח אדם בנוסף למשרה של אורית
פרום.
מה המקור לתשלום השכר של מנהלת המחלקה?
 50%מועצה 50% ,מהחטיבה להתיישבות
הציגה את תוכנית העבודה לשנת  2019של המרחב הביוספרי לפי
מצגת.
כמה עובדים במחלקת מרחב ביוספרי?
לא מועסקים עובדים מלבדי .המועצה מממנת את השכר וכל שאר
היועצים ממומנים מקולות קוראים
האם ידוע כבר על כסף שקיים לצורך הוצאה לפועל של התכנית
שהגר הציגה?
כן – חלק מהכסף כבר קיים וגויס
המאבקים ,נושא התיירות ,חקלאות וגיוס המשאבים הם נושאים
גדולים מאוד שאנו משקיעים בהם הרבה .הגר היא הרפרנטית לכל
הנושאים הללו .עמותת התיירות שאנו חברים בה כנראה לקראת
סוף דרכה ,אנו בודקים כיצד ניתן להמשיך ולקדם את התיירות
במועצה.
המרחב הביוספרי הוא עוגן של המועצה .זו מחלקה שמאוד תורמת
למועצה מבחינת שימור סביבה ושטחים פתוחים ואני מברך על
כך .ישר כוח.
הציגה תוכנית עבודה לשנת  2019של מחלקת חינוך לפי מצגת
מבקשת להפגיש את מועצת הנוער הרשותית עם חברי המליאה
לימודי מגדר ,כיצד הנושא מתפתח בבתי הספר?
הבאתי את התכנית הרחבה ,לא של בתי הספר
רצוי להכניס בתכנית הרחבה
כמה המושבים שותפים לחינוך הבלתי פורמאלי?
הכל מפורט בחוברת
איך התקציב מתחלק לטובת המושבים? חלק מהפעילות אינה
מתאימה למושבים.
הפעילות היום מאוד מותאמת למושבים .נאוה דוד מובילה את זה.
בנוסף – התקציב למושבים גבוהה יותר מאשר לשאר הישובים
מתוך הרצון לקדם את המושבים .אנחנו מתאימים כך שכולם
יוכלו להיות שותפים.
מבקש פגישה של ועד אליקים עם מחלקת החינוך של המועצה,
להראות איך תקציב חינוך בא לידי ביטוי במושבים
מציע שוועד אליקים יזמין את מחלקת חינוך לפגישה בכל
הנושאים הללו.
מקובל
יש לחינוך הוצאות בנוסף לכל מה שהמועצה מקצה?
בהחלט
נטו מה שמוקצה לחינוך הוא פחות מ50% -
גנים שהמועצה מפעילה – צריך להראותם כמרכזי רווח
אינם מרכזי רווח ,המועצה מפעילה אותם.
האם יש בהם השקעה מעבר?
אותו דבר לכולם ,כשיש סייעות ותיקות יותר – משלמים יותר.
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עידית אריאל
מיכל כהן
שרית תאנה
מוטי ניסים
אברהם אזולאי
עידית אריאל
אברהם אזולאי
עידית אריאל
אברהם אזולאי
שלומי גרנוב
זאב שחורי
שלומי גרנוב
זאב שחורי
שלומי גרנוב

עידית אריאל
שלומי גרנוב
שוקי ליס
שלומי גרנוב
זאב שחורי
מיכל כהן
אורית קורין

איציק חולבסקי
נתי וירבה
עידית אריאל
נתי וירבה
אריאל ירון
ינון נבו
אריאל ירון

כל הכבוד לקרין על הניהול של המערכת הזו.
התקציב גדל לעומת 2018
הציגה את תוכנית העבודה לשנת  2019של מחלקת רווחה לפי
המצגת
פעילות הרווחה מבורכת .מבקש לשים דגש על טיפול בזקנים .יש
את גילאור ,אך יש גם מועדוני ותיקים בישובים ואני מבקש לתת
על זה דגש.
יש לעין העמק תקציב מיוחד למועדון ותיקים.
ועדת סמים ואלכוהול מנותקת מחינוך ?
היא ממש לא מנותקת ,זה לא מדויק.
לחשוב על לשנות את השם ולהתייחס לכל הנושא של מוגנות
החל מ  1.1יש שינוי שם ,יש הגדלת תקציבים ועובדים בשת"פ
מלא!! ניתן לזמנם לאחת המליאות
הציג את תוכנית העבודה לשנת  2019של מחלקת שח"מ לפי
המצגת
מבקש לציין באילו ישובים מפנים פחים פעם בשבוע
גבעת עוז ,דליה ,גלעד ,מושבה ,מדרך עוז ,עין השופט ורמות מנשה
מדוע שאר הישובים לא?
אנו עובדים עם הנהלות הישובים שאינן מוכנות שיהיו כלי אצירה
מחוץ למסתורים .אנחנו מזמינים את הישובים לשת"פ ,לא תמיד
מקבלים חזרה .אם ישובים ירצו – בשמחה .יש החלטת מועצה
שאין פחים גולשים ,ברוב הגדול מאוד של המקרים זה עובד מצוין.
אם צריך לתגבר בפחים נוספים או פינוי נוסף אנחנו באים תמיד
כשמזמינים .פחים כתומים לא בשליטתנו אלא של תאגיד תמיר.
התאגיד מפנה לנו פעם בשבועיים ,את השאר המועצה אולי תממן.
איפה שניתן להחליף לפח גדול יותר – אנחנו מחליפים .הכל
בתיאום עם הישובים.
לעבוד עם ועדת איכות הסביבה בישוב .שולחן פתוח עם כל מי
שמתעסק בנושא בישובים.
אני זמין לכל ישוב ,מוזמנים לזמן אותי.
יש גידול בהטמנת פסולת מוצקה?
אין לי את הנתונים ,אעביר לך במייל .בנוסף – קיבלנו הרשאה
בקול קורא לקניית משאית דחס חדשה ,נראה אם נצליח להתמודד
עם הנושא.
מדוע יש גידול בעלויות וטרינר?
וטרינר שלנו בלבד עכשיו ,בגלל שמשרד הפנים חייב אותנו.
מחויבים להעסיק אותו בשליש משרה
מבקשת חשיבה משותפת על נושא הכלבים המשוטטים .התחושה
היא שהמועצה מעודדת הלשנה .צריך לדון על זה ולמצוא פתרונות,
גם לבעלי הכלבים .קם אצלנו צוות אכיפת כלבים וזו התנהלות
שאינה מקובלת
יש דעות שונות בעניין הזה ,לא ניכנס לזה עכשיו .תודה לשלומי
הציג את תוכנית העבודה לשנת  2019של מחלקת תרבות לפי
המצגת
מבקשת כי בשנת  2019יושם תקציב לישובים לאירועי תרבות
מיוחדים
תפישת מחלקת התרבות – אנו לא מתקצבים ישוב אלא עושים עם
הישוב אירוע .הכסף של מחלקת תרבות מיועד לתרבות לכלל
תושבי המועצה ,אפילו אם האירוע מתקיים בישוב עצמו.
הציג את תוכנית העבודה לשנת  2019של מחלקת ספורט.
כל ישוב שמעוניין לקדם מתקני ספורט בישוב מוזמן לקבוע איתי
פגישה בנושא.
כדאי לפרסם לישובים ,שידעו להגיש.
מקובל ,יבוצע.
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עידית אריאל
ברוך שמיר
שוקי ליס
ברוך שמיר
שוקי ליס
ברוך שמיר
שוקי ליס
איציק חולבסקי

אורית קורין
איציק חולבסקי
מוטי ניסים
עידית אריאל
ברוך שמיר
זאב שחורי
אליאב נהרי
עידית אריאל
אליאב נהרי
יורם עמוס
אורית קורין
יורם עמוס
עידית אריאל

מיכל כהן
אברהם אזולאי
איציק חולבסקי
איציק חולבסקי
עידית אריאל

אחזקת מתקני ספורט :צריך להגיע לכלל הישובים .מבקשת
שיינתן גם סכום לישובים לאחזקת מתקני ספורט.
הציג את תוכנית העבודה לשנת  2019של מחלקת הנדסה לפי
המצגת
בבתי"ס יסודי לא צריך כיתות נוספות?
בשלב זה לא .הנושא ייבחן בהמשך.
איך ניתן לקדם טיפול בבית העלמין במושבה?
לא בתחום ההנדסה
איך ניתן לקדם שביל אופניים שיעבור בין יישובי העמק?
לא נדון בזה עכשיו .תכנית פיתוח חמש שנתית תובא לדיון ואישור
המליאה .שביל אופניים בין יישובי העמק – ייעשה מאמץ מול
משרד התחבורה בנושא .בית ספר -אם לא יהיה בעל מיתוג אחר
משל עומרים – ייבנה בעמק .בשלב זה הרחבת פלגים וקשת
התקווה נותנת מענה מספק.
האם הייתה התייחסות להסדרת תחנות ההסעה בעומרים?
קירוי התחנות ייכנס לתכנית החומש .אין מקורות פיתוח אחרים.
זה לא כתוב עכשיו אך יהיה חלק מהתכנית.
עין העמק אינו מוסדר סטטוטורית ,כולל תכנית מתאר עדכנית.
הוחל בעבר לקדם תכנית אב ונעצר .ישוב עם בעיות קשות ,הבעיה
מקשה על כולנו .צריך לתת על כך את הדעת.
כספית – האם שווה לישוב לקבל את שירותי ההנדסה מהמועצה?
תקציבי ממשלה שהישוב יכול לקבל זה רק דרך המועצה .אם
הישוב רוצה לקבל את הסבסוד מהמדינה ,חייב לעבור דרך
המועצה.
כל הכבוד לברוך ולמחלקת הנדסה שעושים עבודה כל כך טובה עם
כוח אדם מצומצם
הציג את תוכנית העבודה לשנת  2019של מחלקת בטחון לפי
המצגת
מה בנוגע להכשרות וגיוסי כספים בתחום הביטחון לצח"י?
חלק ממומן ממחלקת רווחה ,חלק מפקע"ר ,המועצה מתקצבת
חלק .ישוב שיסיים הכשרת הקמה וצוותים עשוי לקבל ציוד חילוץ.
הציג את תוכנית העבודה לשנת  2019של מחלקת תחבורה
האם יש הרבה תאונות בהסעות המועצה?
האירוע לפני כשבועיים היה מאוד חריג ,נקווה שבלעדי .רכשנו
אוטובוס חדש ,גדול יותר.
אחזקת אוטובוסים מאוד גבוהה .חצי מש"ח השתתפות של
המועצה ,ויש התייעלות של הסעות חינוך מיוחד .האם היום יש
מקום להחזיק אוטובוסים או שיש מקום לעשות חשיבה על פתרון
אחר?
מביאים אוטובוסים של קבלנים ,בשילוב אוטובוסים צהובים
נבדק לפני כמה שנים .את מרבית הכסף לרכישת האוטובוסים אנו
מקבלים ממשה"ח .קבלן -עלויות גבוהות מאוד.
לקראת הקיץ יורם ירענן את נושא הזמנת האוטובוסים מהמועצה
הסקירה היתה ארוכה אך מאוד חשובה ,יש בספר התקציב עשרות
שורות ונתונים.
כל הכבוד לכל מנהלי ומנהלות המועצה על העשייה

 .4בקשת אליקים להגדלת התקציב לישוב
נתנאל כהן
גילה רון
יעקב סאלם

מסביר את בקשת אליקים להגדלת התקציב לישוב ,עפ"י מצגת
כדאי לקיים פגישה של חברי המליאה במושב עצמו.
צריך לאשר את התקציב היום ,אי אפשר לדחות
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עידית אריאל
שי צור

איציק חולבסקי
ינון נבו
זאב שחורי
שוקי ליס
יעקב סאלם

שרון דיין
יעקב סאלם
עידית אריאל
איציק חולבסקי

בפגישה הקודמת הובטחה לך ישיבה על אליקים.
במשך  3שעות שומעים את מנהלי המחלקות ,לא נכון ולא ייתכן.
הכל מאוד חשוב ומעניין אך צריך להיות לפני .לא עכשיו .בעד
לתמוך באליקים .זה אומר גם להקצות תקציבים ממקומות
אחרים.
לא מקבל את עמדת שי .חשוב מאוד שחברי המליאה ישמעו את
תוכניות העבודה של המחלקות ויבינו לעומק מה עומד מאחורי
המספרים.
בקשה חשובה ,תומך בה .לחשוב על תכנית כוללת ולהקדיש לה
ישיבה .יש גם שווה כסף שניתן לעזור – תרבות ,נוי ועוד.
מציע (להצעת נתנאל כהן) לתכנון ופיתוח להגדיל את הסכום,
תצטרכו יותר
תומך באליקים ,בתנאי שהתכנית שלהם תראה שבזמן סביר הם
יראו את עצמם כישוב עצמאי .בעבר נתנו יותר וזה לא הוביל
לפתרון .הישוב צריך להראות שהוא הופך לישוב שאינו נתמך.
תודה לראש המועצה ,מראה אכפתיות .יש חברי חדשים עם
מוטיבציה ,אם לא יקבלו תמיכה הועד יתפרק .אני מציג דעת רבים
בישוב .מבקש שתאשרו את הסכום הזה ואחר כך נתחיל לחשוב
כיצד מקדמים.
אנחנו ,חברי המליאה ,יכולים לבחון עם מחלקות שונות סעיפים
ספציפיים בכדי לאשר לכם ,ואולי לאשר משהו חלקי .לא חייב
להיות הכל או כלום
באליקים יש כמה אוכלוסיות :חרדים – אין להם מענה בכלל .הם
משלמים מיסים כמו כולם ולא מקבלים מענה בתרבות.
לא נכון להציג איום "אם לא נקבל אז הם יפרשו" .נעזור ,ניתן
כלים .בנוסף – חינוך :קרין הראתה שכן נותנים פתרונות .לדעתי-
צריכים להגיע לאישור התקציב.
סיימנו את הדיון על אליקים ,נעבור לדיון על כלל תקציב המועצה.

◼ יואל מחפוד עזב את המליאה לאירוע משפחתי והודיע כי הוא מאשר את התקציב.
◼ מוטי ניסים עזב את המליאה לאירוע משפחתי והודיע כי הוא מאשר את התקציב.
 .5אישור תקציב המועצה לשנת 2019
שי צור
אברהם אזולאי
מיכל כהן
שי צור
מיכל כהן
איציק חולבסקי

שרון דיין
מיכל כהן
שי צור
מיכל כהן

ישנה עלייה של  4.5משרות ,כשמקבלים החלטה כזו צריך להבין שכל
משכורת מעלה תקציב .התושב אינו נתרם מעלייה זו .לא זוכר
שקיבלנו החלטה כזו.
המליאה אינה מחליטה או דנה במשכורות
העלייה היא בגין משרות חדשות ובגין הסכמי שכר
בכל שנה עולה השכר במיליון שקל ,זה בא על חשבון הפעילות.
רוב העלות הינה מתקציבי החינוך ורוב העלות ממומנת ע"י משרד
החינוך.
הטענה שלך (שי) שהתושב אינו נתרם מתוספת השכר אינה נכונה.
השכר ברוב המשרות במועצה אינו גבוה ,והעלאת שכר משרתת את
היכולת של המנהלים והעובדים לתת שירות מעולה לישובים
ולתושבים.
האם נוספו משרות בשביל מנגנון המועצה או משרות מתן שירות?
הכל מתן שירות
השתתפות בוועדים מקומיים יש ירידה ,מדוע?
כי תקציב  2018בחלקו היה מותנה .לא הצלחנו לגייס.
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ינון נבו
שי צור
אורית קורין
מיכל כהן
ינון נבו
מיכל כהן
אברהם אזולאי

איציק חולבסקי
אברהם אזולאי
יעקב סאלם
עידית אריאל
מיכל כהן
איציק חולבסקי
שרי שרון

ינון נבו

איציק חולבסקי
ינון נבו
שוקי ליס

שי צור
איציק חולבסקי

ספר התקציב אינו ברור לנו .צריך לחשוב איך מיידדים אותו.
החזר על גבייה מרוכזת  -יש בעיה עם ההחזר של המועצה למושבה
ששונה משאר הישובים שעושים גבייה מרוכזת .הנושא עולה תמיד,
צריך לבחון אותו ,בעייתי .צריך להפסיק עם זה.
איך נקבע מי מקבל רכב?
עפ"י תקנות משרד הפנים.
מעבר למה שהמשרד נותן מחייבים את העובד?
אנחנו בוחנים את זה בימים אלה.
מיכל ביררה את הנושא בפורום גזברים ,אני ביררתי בפורום מנכ"לים
 אף רשות כמעט לא מתעסקת בזה .אנחנו בוחנים את הנושא ,נגבילבמספר ק"מ ,ונעמוד בכללים של המשרד .כולם משלמים שווי מס,
זכאים לנסוע נסיעות פרטיות.
משבח את עומק השאלות של שי .אנחנו חושבים על הדברים ועושים
אותם מתוך ראיית כלל תלמידי המועצה.
פעילות הנוער באליקים היא גדולה ,הלוואי על כל ישוב ככה.
חלוקת הכספים אינה הגיונית
מציעה לשנות את חלוקת הכספים לחברות הנוער האזוריות ולחלק
עפ"י מפתח של מספר המשתתפים מכל ישוב.
החלוקה הזאת נעשית למדריכי הישובים ,והיא בנוסף לתקציב שניתן
לחברות הנוער האזוריות.
לא מקבל את הצעת עידית ,יש מסגרות שעובדות ולא נפרק אותן
עכשיו ,אלא להיפך ,נמשיך להעצים אותן.
הדיון חוזר להיות סובב אליקים כל הזמן .צריך לעזור ולתמוך ,כל
מחלקה שתשב איתם ותראה מה ניתן לעשות .עם זאת – יש פעילויות
שכן מתאימות .גם הישוב צריך לקחת על עצמו אחריות ולראות איך
מתחבר .האינטרס צריך להיות גם של הישוב.
צריך לעשות דיון מסודר גם על אליקים וגם על דברים נוספים –
פעילות הנוער בישובים מול חברות הנוער ,ועוד .שלא יישאר במליאה
אלא דיונים גדולים יותר.
איזון תלוי רזרבה :האם חד פעמי או שניתן להסתמך לטווח ארוך?
ינון ,העלית סוגיה חשובה .להסתמך על מקור שאינו קבוע זה לא דבר
רצוי .התוכנית שלי לא להסתמך עליו בעתיד וזאת ע"י מהלכי ייעול
והגדלת הארנונה ממבוא כרמל.
החזר על גבייה מרוכזת למושבה ,צריך לחשוב על זה .גם המושבה וגם
המועצה יצטרכו ללמוד את הנושא ולהיערך.
הנושא מציק כ"כ לחברי המליאה שצריך כבר לדון בו .בנושא אחר:
בקדנציה הקודמת של איציק הועלה סכום השתתפות המועצה
בישובים כל שנה .השנה נשאר אותו דבר .מושבה ומושבים אומרים
שהם חנוקים .אנו חיים עם תשתיות בנות  ,80אין כסף לתקן .אפשר
לפחות לעזור במעט ,אם המועצה תגדיל אפילו במעט את התקציב
לישובים – זה מאוד יעזור.
אם ניתן לקחת  50אש"ח מקבוצת הכדורסל זה יכול לעזור .בקבוצה
משחקים רק  2תושבי מועצה ,לחשוב אם כדאי בכלל להמשיך.
כרגע לא רואה אפשרות להגדיל תקציבים לישובים באופן גורף .חשוב
לי לסייע לישובים שזקוקים מאוד לסיוע ,ולא לפזר הגדלת תקציב כך
שכל ישוב יקבל מעט .גבייה מהמושבה – ועד המושבה עדיין בבניה.
כשיתייצב ,נקיים דיון יחד עם הועד ,בחצי הראשון של  ,2019על החזר
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הגבייה .בנוסף ,לגבי הישובים ,הצעתי היא :להוסיף לאליקים ומדרך
עוז סכום של  85אש"ח לכל ישוב .משוריין כבר בתקציב המועצה.
המליאה תיפגש עם הועד ,באליקים .נגייס ממקורות שונים עוד כסף,
אני מתחייב להכפלת הסכום הזה לאליקים השנה .התקציב הנוסף
ישמש את הישוב בחצי השני של .2019
חשוב שנדע לאן הולך הכסף הזה
ינון נבו
התקציב של אליקים לכל השנה הוא  30אש"ח .לאן זה יכול כבר
יעקב סאלם
ללכת?
תושב בישוב שלי משלם הרבה יותר מיסים ,בהתנדבות ,לא עפ"י חוק.
ינון נבו
זה מה שמחזיק אותנו
לתקציב הקיים אין דרך להוציא סכום כלשהו לטובת עזרה לאליקים?
אורית קורין
אם הייתה אפשרות ,אני הראשון שהייתי מוסיף .התחייבתי לעיל לגבי
איציק חולבסקי
הכספים.
קודם כל להיפגש עם הוועד ,לפני שמחליטים לתת .לגבי תקציב
עידית אריאל
המוגנות ,מניעת סמים ,...אם ניתן לשתף פעולה עם מטרות משותפות,
לקראת סוף שנה יהיה חיסכון בתחומים אלה .הישובים המרוחקים
יותר לא מקבלים את השירות .כאשר יוצרים קשר עם מרצים שונים
בנושא זה ,מבקשת להתייעל.
תקציב לשנת  2019הובא להצבעה
בעד 11 -
נמנע 1 -
החלטה
הוחלט לאשר את התקציב לשנת 2019

 .6אישור צו ארנונה לשנת 2019
איציק חולבסקי
ינון נבו
מיכל כהן
אבי נווה
זאב שחורי
מיכל כהן
שוקי ליס
מיכל כהן

איציק חולבסקי

הגדלנו תקציבים לבי"ס מגידו ,מרכז צעירים ,רעות ,מאבקים .צריך
לממן את כל אלו.
סעיפי ההגדלה ראויים .רוצה לסייג – יש בישובים שירותים שעפ"י
החלטות המועצה צריך לחייב כמסחר .אם הם לטובת הישוב הארנונה
צריכה לחזור בחלקה לישוב.
הסייג היחיד הוא מבנים שסך גודלם עד  100מ"ר.
סכום גבוה לתיירות .אין לנו הרבה תיירות במועצה ,אם כבר יש –
שווה לעזור ולהוריד.
יש סיווגים חדשים?
רק מבנים שסך גודלם עד  100מ"ר
האם ההחזר לישוב ממבנה עסקים עולה על ?10%
רק המושבה יכול לעשות זאת .אין אפשרות לשנות את זה ,משרד
הפנים לא מאפשר.
הסעיפים של בתי הארחה וגגות סולריים יעודכנו בשיעור האוטומטי
(.)0.32%
מקבל את ההצעה – לא להגדיל ארנונה על גגות סולאריים ועל
תיירות.

החלטה
הוחלט לאשר בקשה להעלאה חריגה בצו הארנונה בשיעור של  2%מעל העדכון האוטומטי בשיעור
 , 0.32%למעט גגות סולארים ובתי הארחה באזור א' ו-ב' (באזור ג' כן תתבקש העלאה )
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 .7אישור צו ארנונה לשנת  2019של הישובים מדרך עוז ,יוקנעם מושבה ,רמות מנשה ,עין העמק,
אליקים.
צו הארנונה של הישובים הוצג בפני חברי המליאה
החלטה
הוחלט לאשר את צו הארנונה לשנת  2019של הישובים :מדרך עוז ,יקנעם מושבה ,עין העמק
ואליקים
 .8אישור צו הנחות מארנונה לשנת 2019
מיכל כהן מציגה את צו הנחות מארנונה לשנת 2019
החלטה
הוחלט לאשר את צו הנחות מארנונה לשנת 2019
 .9פרוטוקול ועדת תמיכות ותבחינים
מיכל כהן מציגה את פרוטוקול ועדת תמיכות ותבחינים
החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות ותבחינים

איציק חולבסקי
ראש המועצה
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