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נוהל חברה וקליטה 2018-2019
סיכום תשובות בעקבות הערות ציבור המתייחסות
דיון מיום 21.11.2018
השתתפו :רו"ח רחל ירום ,עו"ד תומר ספיר ,אבי מאיר ,יובל פונק ,שלומית נקש ,חנוך אלמסי.
נוהל תמיכה בנושאי חברה וקליטה לשנים  2018/2019פורסם להערות הציבור בתאריך .1.11.2018
הציבור יכול היה לשלוח הערות עד תאריך  18.11.2018שעה .12:00
להלן התייחסות להערות שהתקבלו עד למועד האמור לעיל:
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הפונה

מועצת
המעיינות

הסעיף
בנוהל
עמק 12

הבקשה

תשובה

מבקשים לקבל את תמיכה
החל מיום 1.1.2018

הבקשה נדחתה  -הנוהל לא כולל תשלום
בדיעבד (רטרואקטיבי) .הנוהל מאפשר
לשלם תמיכה ,בכפוף לתכניות עבודה
מאושרות לשנת  2018ולשנת  ,2019רק
ממועד פרסום ,נוהל התמיכה ,להערות
ציבור ואילך ( .)2018/19התשלום יהיה
בשיעור של עד  90%מההוצאות שיוכרו,
לאחר אישור התמיכה בוועדת התמיכה
בהתאם לנוהל התמיכה.
אין לקבל תמיכה ממקורות ממשלתיים
ופרטיים בשיעור העולה על עלות
הפרויקט/הנושא המבוקש ולא יעלה על
 90%תמיכה מגורמים ממשלתיים.

גיוס
לאפשר
עמק  4 (8 -מבקשים
מועצת
תקצבים ממשלתיים בנושאי
)6
המעיינות
חברה וקליטה בהיקף של עד
 90%ללא תלות במקורות
אחרים.
לגבי
הבהרה
עמק ) 8 (6 ,4מבקשים
מועצת
המתייחסים
הסעיפים
המעיינות
למספר בתי האב בישוב,
בפרק אמות המידה.

מועצת
המעיינות

עמק

לעניין סעיף  - 4בין היתר ,מטרת התמיכה,
בנוהל זה ,הינה לסייע למועצות בהן יש
ישובים קטנים ,וזאת כדי לעמוד בייעדי
הצמיחה הדמוגרפית בישובים ובאזור.
לעניין סעיף  - 6בהתאם להודעת הממשלה
בבג"ץ  9518/16הראל ואח' נגד כנסת
ישראל ואח' תינתן התיחסות מיוחדת
החטיבה
פעילות
בתחום
לסיוע
להתיישבות ,גם בישובי המיעוטים.

מתי תתקבל תשובה לבקשות התשובות יינתנו לאחר ועדת תמיכות ולפני
חתימה על התחייבות.
2018/2019
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עמק 9

מועצת
המעיינות
הר חברון (גב'
לאה מנדל)
הר חברון (גב'
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הר חברון (גב' 3
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הר חברון (גב'
לאה מנדל)
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מרחב צפון

הבקשה

תשובה

תוקף ההסכם יהיה מיום פרסום הנוהל
מהו תוקף ההסכם
להערות הציבור ועד סוף .2019
בגוף הנוהל מוגדרים הנושאים המבוקשים.
תוספת להגדרות בנוהל
לא נמצא כי יש צורך בתוספת.
למה נדרשת תוכנית עבודה הואיל והתמיכה המוכרת יכולה להיות
 2018כאשר שנת  2018לפני מיום פרסום הנוהל ועד לסוף שנת ,2019
והואיל והפרסום כולל את החודשים
סיום.
נובמבר  -דצמבר  ,2018לפיכך ככל
שהמבקשים ירצו לקבל תמיכה גם בגין
חודשים אלה יהיה עליהם להציג את תכנית
העבודה בהתאם.
חשבת החטיבה רשאית לקזז מכספי
למה לקזז חוב מהמועצות
התמיכה המגיעים לישוב ,כאשר לישוב יש
חוב כספי בגין הלוואות שקיבלה האגודה,
בעבר ,מתקציבי החטיבה להתיישבות .כמו
כן ,ככל שהמועצה קיבלה תמיכה ביתר או
שהיא נדרשת להחזיר כספים אותם קיבלה
מתקציבי החטיבה ,יכולה חשבת החטיבה
לקזז כספים מהתשלומים המגיעים
למועצה בגין התמיכה שאושרה לה.
קיים פער בין היקף התקציב תכנית העבודה בנושאי חברה וקליטה
לשנת  2018להיקף התקציב לשנת  2018ולשנת  2019תופעל באופן בו
יאוחדו תקציבי השנים  2018ו ,2019-
לשנת 2019
כתקציב אחד .כאמור לעיל ,השתתפות
החטיבה ,בתמיכה לפי נוהל זה ,תוכל
להגיע עד שיעור של  90%מהסכום
המבוקש.

נספח  6נספח  6מיותר היות והוא הוחלט להשאיר גם את נספח  ,6שכן נספח
מתיחס לבעלי תפקידים זה כולל רשימה שמית בלבד של בעלי
התפקידים ומאפשר בדיקה נוספת באשר
הנכללים בנספח 5
לשמותיהם.

