 5פברואר 2014
מס .הדיון225/2013 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 15

נושא הדיון :ישיבת מליאה 15
מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 30 :דצמבר  2013יום ב' 21:00-22:00
מיקום :פרוטיאה בכפר
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אילן גיא ,אלי אטון ,ארנון מינס  ,ינון עמרם ,יצחק יצחק ,משה רז ,עמיר ריטוב,
רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שלמה ברק
חסרו :איילת גרוס ,אמנון בטיה  ,יהודה גטה ,יוסי נחמני ,קובי רייך ,רותם דביר
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה  ,רונן אלוני ,שחר בן עמי ,עו"ד
 .1דו"ח ראש המועצה
 .1התפלגות ארנונה עפ"י היישובים – לאור בקשות תושבים במסגרת חוק חופש המידע לקבלת מידע אודות
התפלגות הכנסות הארנונה על פי ישובים ,הנושא נדון בישיבת הנהלת המועצה אשר המליצה לא להעביר
מידע על הכנסות הארנונה עפ"י היישובים היות ומדובר בשאלות של מדיניות והמדיניות הינה שלא לבצע
הבחנה בין מושבים וישובים או בין יחידים באשר לתשלומי ארנונה מהטעם שמוא"ז הינה גוף אחד,
וההבחנה בין יישובים חותרת תחת תפישה זאת .גם עיריות או מועצות מקומיות אינן בוחנות תשלומי ארנונה
על בסיס רחוב או שכונה .מעבר לכך ,פילוח בין מושבים יכול ליצור "תחרות" מי משלם יותר ומי משלם
פחות ,מי מהמושבים עני ומי עשיר מי ,מי אלו שיש בקרבם יותר זכאי הנחה ומי פחות .
 .2אגרת השמירה –לאחר בירור הנושא וקבלת תשובת משרד הפנים ומכתב שהופץ לועדים המקומיים וכן
בדיון שהתקיים בפורום יו"ר ועדים ,התבקשה המועצה לחייב את כל הועדים בתשלום אגרת השמירה עפ"י
חוק העזר ולא עפ"י התקנה החדשה .הנהלת המועצה דנה בנושא והמליצה ,כי לאור העובדה שקיים חוק
עזר למועצה בנושא שירותי שמירה ,הגובר על תקנת השמירה ולכן יש לגבות לפיו .יחד עם זאת ,ישוב
הגובה בפועל עפ"י התקנה החדשה ומתקשה מטעמים שונים לחזור ולגבות עפ"י חוק העזר של המועצה
הרי שהוא יכול לפעול כך בתנאי שברור לו שהגבייה עפ"י התקנה החדשה הינה עפ"י כל הכללים החלים
בתקנה זו.
 . 3ביה"ס שכטרמן זכה בפרס חינוך מחוזי .המועצה מברכת את ביה"ס על העשייה החינוכית המשמעותית
והאיכותית .השיפור המשמעותי התאפשר אודות לסיוע המועצה ,מפקח משרד החינוך והנהלת ביה"ס.
המועצה השקיעה בתשתיות ,בפדגוגיה ועוד .המליאה מברכת את מנהלת ביה"ס וכל העוסקים במלאכה על
קבלת הפרס.
 . 4ראש המועצה נפגש עם ראשי הרשויות החדשים באזור ונבחנים מיזמים משותפים כגון :חינוך ממ"ד\
הסעות באמצעות שאטלים ,מד"א ,כיבוי אש.
בפגישה עם ראש מ.מ תל מונד החדש עולה ,כי לאור קשיים בהם נתונה המועצה ,אין יכולת להעביר את
חלקה למרכז התיעוד האזורי בשנת  2014המשפיע על הפעלת המרכז ,עד כדי חשש לסגירתו.
לאור זאת ,מבקש ראש המועצה להגדיל את התמיכה למרכז התיעוד בשנת  ,2014בסכום נוסף של -
 ₪ 30,000ומ.מ .תל מונד תתחייב להשיבם בעתיד.
 .5סערת החורף -המועצה התמודדה בצורה מוצלחת עם הסערה האחרונה .בשל נזקי הסערה וליקויים
משמעותיים בתשתיות הבניה של מחלף דרור ,נדחה בשנית מועד פתיחת המחלף.
החלטה :יש לקבל חוו"ד של היועץ המשפטי בנושא התפלגות ארנונה לפי יישובים.
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קבלת חו"ד משפטית בנושא התפלגות ארנונה לפי יישובים.

אחראי

יעד לביצוע

פנינה אמויאל משה

01/01/2014

 .2אישור הלוואה לפיתוח
המליאה מאשרת קבלת הלוואה בסך חמישה מיליון  ₪לצרכי הקמת מערכת הנדסית  GISעפ"י מכרז.
החלטה :ההלוואה מאושרת בהסתייגות החבר רונן סלטון.
 .3מסגרת חח"ד 2114
החלטה :מאושרות מסגרות החח"ד לשנת  2014כדלקמן:
• בנק לאומי .₪ 3,000,000 -
• בנק פועלים – .₪ 1,000,000
• בנק דיסקונט – ₪ 1,000,000
• בנק א.ש.ד – ₪ 3,4,3,000
 .4שינויים בהרכבי ועדות
החלטה :המליאה מאשרת את הצטרפותה של החברה רוני פלומין לועדת כספים.
 .5הערות חברים לפרוטוקול מליאה מס' 13
בסעיף אגרת שמירה ,בדו"ח ראש המועצה ,יש להוסיף  -ועדים שפעלו בשנת  2013לפי תקנת השמירה,
עפ"י הוראת משרד הפנים אינם נדרשים להשיב כספים לתושבים.
החלטה :מאושר

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,הדסה רוסו ,מיטל גוב,
מילי יפרח ,סמדר קרן  -חברה כלכלית ,עירית גז ,שחר בן עמי ,עו"ד
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה  -מנכ"לית המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי
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