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  35ישיבת מליאה  נושא הדיון:
  
  

  ישיבת מליאה מטרת הדיון:
  19:00-19:30יום ג'  2015יוני  30 תאריך:
  בבית המועצה מיקום:
  פרוטוקול מליאה - 002 פורום:

אברהם קטרי , אילן גיא, אלי אטון, יהודה גטה, יצחק יצחק, משה רז,  משתתפים:
  עמיר ריטוב, רוני שרפי , רונן סלטון , רן להב , שוקה כרמלי

אמנון בטיה , ארנון מינס , יוסי נחמני, ינון עמרם, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן,  חסרו:
  רותם דביר, שלמה ברק

יר שביט, משה שטיגליץ, פנינה אמויאל משה , ירון בלנרו, מא משתתפים נוספים:
  הדרי, רונן אלוני, שחר בן עמי, עו"ד - רונית רופא

  . דוח ראש המועצה1
  

א.ברכות לחבר שוקה כרמלי על הצטרפותו למליאת המועצה ותודה לאיילת גרוס על 
  תרומתה ופועלה במסגרת חברותה בוועדות השונות ובמליאת המועצה.

מזה שנים שהמועצה אינה גובה ארנונה על נכסי האגודות  -ותב.נכסי אגודות חקלאי
(בשל זהות הועדים). בהסכמה עם המועצה האגודות גובות מים על מוסדות הציבור 

של המועצה בתעריף מוזל (תעריף שהמליאה הסכימה עליו). לאחרונה מספר אגודות 
חייב את נכסי אשר בוחרות להפר הסכמות אלו ולפיכך, תפעל המועצה כמוטל עליה ות

  האגודות כנדרש עפ"י חוק.
ג.בקשת החבר יהודה גטה לקיום דיון במליאה בנושא החכ"ל התקבלה. היות 

והיועמ"ש הנוכחי (עו"ד שחר בן עמי) משותף למועצה ולחכ"ל, יתקיים הדיון לאחר 
כניסת היועמ"ש החדש לתפקידו במועצה (עו"ד אלי וילצ'יק), היועמ"ש של הצדדים 

  כ"ל) יפעלו לעריכת ההסכם והבאתו לדיון במליאה.ח - (מועצה
  ד.חינוך

שנה"ל תשע"ה הסתיימה היום באופן רשמי, המועצה תפעיל קייטנות קיץ בכל מוסדות •
  החינוך. 

הנהגת בי"ס בכר רוסו ממשיכה במאבק כנגד המועצה ובמסגרת זו מפיצים מנשרים •
  וכרוזים הפוגעים במועצה.

  הערות חברים: 
  ת וסגנון הנהגת ההורים, מציע לא לקיים פגישות עבודה משותפות.בשל התנהגו-
  לא ניתן להחרים הנהגת הורים, יש להתדיין עמם.-
יש למנוע את הסלמת המאבק. ייתכן שיערכו להשבתת הלימודים בתחילת שנה"ל -

  והמועצה צריכה להיערך לכך.
ר ליקויים הנהגת הורים הגישו דוחות מצד אנשי מקצוע בדב - התייחסות רוה"מ

בביה"ס. המועצה בדקה אף היא את המבנים, ע"י בעלי מקצוע מטעמה. הדרך בה 
בחרו הנהגת ההורים להעביר את המסרים אינה מקובלת. המועצה תמשיך ותפעל 
  לתיקון הליקויים ושדרוג תשתיות בביה"ס, למען רווחת התלמידים והצוות החינוכי.



מצד אנשי המקצוע מטעם המועצה, טענות עפ"י הדוחות  -התייחסות סגן ראש המועצה
  הנהגת ההורים אינן סבירות ולא עולות בקנה אחד עם המציאות.

מנהלת ביה"ס לב הפרדס הודיעה על סיום עבודתה. המועצה מאחלת לה הצלחה •
  בתפקידה החדש.

  חברי המליאה עודכנו לגבי הצבת מבנה יביל לטובת כיתת חט"צ בבי"ס בין ההדרים.•
ברכת את תושב המועצה אורן סמדג'ה מגנות הדר, מאמן נבחרת ישראל ה.המועצה מ

  בג'ודו על הזכייה המרשימה באליפות העולם.
ו.שביל ישראל מצוי בסמיכות בתחום שיפוט המועצה. קיימת כוונה להרחיבו למסלול 

 -בני דרור -חרות -שיעבור בתחום שיפוט המועצה. מיקום המסלול בישובים משמרת
  נחל אלכסנדר. -תנובות -גאולים - צורן

המועצה רואה בחיוב מעבר שביל ישראל בתחומה ותפעל להתאמה מרבית כגון 
הכשרת חנייה, פנייה לאגודות החקלאיות וכדו'. כשהנושא יגובש יובא בשנית לדיון 

  במליאה. אושר

  2016. צו המיסים לשנת 2
  

בפני המליאה את  הועדה לנושא ארנונה דנה בנושא והמליצה - 2016צו מיסים לשנת 
  העקרונות הבאים:

, ולאשר את צו המיסים 1.27%לא לאשר את תוספת חוק ההסדרים בשיעור של •
  במתכונת החדשה, כולל השינויים בצו.

הועדה ממליצה להגיש בשנית את השינויים בהגדרות ובמבנה צו המיסים כפי •
תתי סעיפים בסעיף . השינויים כוללים קביעת 2015שהוחלט באישור צו המיסים לשנת 

  מגורים.
החלטה: בתום הדיון ולאחר שנשמעו הערות חברים, מאשרת המליאה את המלצות 

  ) 12.7.15הועדה (פרוטוקול הועדה מיום 
  .2016אושר צו המיסים לשנת 

  
  ב. צווי מיסים של הועדים המקומיים:

ריפי בקשה להפחתה התוספת עפ"י חוק ההסדרים באופן שיחזיר את תע - * בני דרור
2015.  

  2016צו מיסים, כולל התוספת המאושרת לשנת  - * גאולים
  2016צו מיסים, כולל התוספת המאושרת לשנת  -* גנות הדר

  .2016צו מיסים, כולל התוספת המאושרת לשנת  -* חרות
  ועד מקומי חרות מבקש אישור להטלה ראשונה של מס ועד מקומי על עסקים

פ"י חוק ההסדרים באופן שיחזיר את תעריפי בקשה להפחתה התוספת ע -* כפר הס
2015.  

  2016צו מיסים, כולל התוספת המאושרת לשנת  - * כפר יעבץ
  2016צו מיסים, כולל התוספת המאושרת לשנת  - * ניצני עוז
  2016צו מיסים, כולל התוספת המאושרת לשנת  -* עזריאל
ועצה והפחתת מבקשים שינוי מתכונת צו המיסים בדומה לזה של המ -* עין ורד

  2016יהיו תעריפי  2015התוספת המאושרת של חוק ההסדרים באופן שתעריפי 
  2016צו מיסים, כולל התוספת המאושרת לשנת  -* שער אפרים

בקשה להפחתה התוספת עפ"י חוק ההסדרים באופן שיחזיר את תעריפי  -* תנובות
2015.  

  בקשות הישובים אושרו
  

לא הגישו צווי מיסים  - דיה, עין שריד, פורת, צור משההועדים: ינוב, יעף, משמרת, נור
  לאישור המליאה טרום הישיבה ולכן לא נדונו.

בתוספת  2015לישובים אלה יהיה צו המיסים של שנת  2016צו המיסים לשנת 
  התוספת המאושרת בחוק ההסדרים.

  
  

  



  
  משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:

יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, הדסה רוסו, מיטל אורית אנגל, איילה  מכותבים:
  חברה כלכלית, עירית גז - גוב, מילי יפרח, סמדר קרן 

  מנכ"ל המועצה  -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

  
  
 

 נערך ע"י
  אורית אנגל
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