מס"ד

שם היישוב/הרשות
הפונה

הסעיף בנוהל

1

מועצה אזורית מעלה יוסף

8

2

מועצה אזורית עמק
המעיינות

)17( 7

3

מועצה אזורית מטה בנימין

( 2ג ,ה)

תוכן הערת היישוב/המועצה האזורית

מועצה בעלת ניקוד גבוה לכאורה יכולה לקבל תקציב גדול ביותר וכך לא תיוותר יתרה
לאחרים ,רצוי לקבוע סף עליון הגיוני מירבי.
בכל הנהלים מתבקשת "אישור מליאת המועצה לתוכנית" .ההתנגדות שלנו לסעיף זה מגיעה
מכמה טעמים:
 .1בקולות קוראים שהמועצה מגישה למשרדי ממשלה אחרים איננו נדרשים לאישור הבקשה
במליאת המועצה .ואין כל סיבה לחרוג מנוהג של כל משרדי הממשלה.
 .2בכל קול קורא שאנו מגישים לכלל משרדי הממשלה התכנית נבנית עם הגורמים
המקצועיים האמונים על הנושא הרלוונטי במועצה וכמובן נחתמים ומאושרים על ידי מורשי
החתימה בטרם הגשתם .סדר דברים זה מבטיח את העדפתו של השיקול המקצועי על ידי
האמונים על התחום ומרחיק שיקולים אחרים שעשויים להישקל בפורום של נציגי ישובים
רבים.
 .3בשלטון הדו רובדי המועצה היא הגוף היחיד שמחזיק בתמונה הרחבה של הצרכים של
כלל היישובים ומשכך היא היחידה שיכולה לשכלל את כלל השיקולים ( סדרי עדיפויות,
דחיפות ,חשיבות ,השפעה והשלכות רוחב ,זמינות לביצוע ,איגום משאבים ועוד) כדי לגבש
תכנית מקצועית.
 .4מסגרות התקציב לא יאפשרו הגשת כלל היישובים  ,דבר שבהחלט היינו מברכים עליו אם
היה מתאפשר ,אבל משאינו בר ביצוע ,חייבים לשמור על שיקול הדעת של אנשי המקצוע
בגיבוש הבקשה.
 .5מטבע הדברים ראש המועצה מודע לצרכים של כלל היישובים ולוקח בחשבון את העדפות
חברי המליאה השונים והם מוטמעים בתוכנית שתבקש המועצה.
 .6עוד נציין ,כי ברגע שכן מתקבל תקציב ממילא מחוייב הוא להיות מאושר במליאת המועצה
כתב"ר וזה הנוהל המחייב הקיים .אין אנו רואים צורך להוסיף עליו.
סעיף ג  -תשתיות ציבוריות :הוספת המילים "שיפור ושדרוג חזות הישובים".
סעיף ה  -עוגני צמיחה :הוספת המילים "ובצמיחה ,לרבות מוסדות חינוך ותיקים שדורשים
חידוש שיתרום להעצמת הצמיחה במקום" .ולאחר מכן "מוסד חינוכי בהקמה או בצמיחה".

התייחסות  /המלצת חברת הבקרה
ההערה מתקבלת והסעיף יתוקן בנוהל ל" :מועצה אחת תוכל להגיש
בקשות לתמיכה במסגרת נוהל זה עד לסכום תמיכה של  7מיליון  ,₪לא
כולל תמיכה בהקמת מחנה זמני ליישוב חדש" .3 .סכום התמיכה
שיאושר לכלל הבקשות של מועצה אחת לא יעלה על  10%מסכום
התמיכות הכולל לפי נוהל זה.

סעיף זה בנוהל נועד לשם קבלת סדר העדיפות והמלצה מנומקת של
המועצה לבחירת הישובים בהם תתמקד התמיכה וכדי לוודא שקבלת
ההחלטות נעשתה בשקיפות ציבורית ובשיקול דעת מקצועי.

ההצעה נדחית ונושאים אלו הינם חלק מהנוהל הנוכחי.

