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משתתפים :משה ליבר ,איתי שהם ,עמי ארז ,משה פרץ ,אלי גלם ,מישאל חיות ,יקי סעדה ,יששכר מקונן.
חסר:

דוד להמן  -הודיע ,אלישע תשבי  -הודיע ,גיא מגידיש  -הודיע.

נוכחים:

דורון לוז -גזבר ,לאה מימון -מבקרת.

סדר היום:
.1
.2
.3
.4

אישור פרוטוקול של מליאה .479
דו"ח ועדת ביקורת -מצורף.
הנחה בארנונה  5%לאנשי מילואים.
תב"רים:
 הקטנת תב"ר  718רכב לשפ"ע ב ₪ 39,000-להעביר לק.ע.פ.
 הגדלת תב"ר  -724שביל הליכה בית גמליאל  ₪ 39,542מתב"ר 646ע .פיתוח בב"ג.

סעיף  : 1אישור פרוטוקול של מליאה .479
פותח את הישיבה ,סוקר את הפרוטוקול  479מיום .27.03.18
דורון:
מה קורה עם האישור להפחתת ארנונה לגבי הפרגולות?
אלי:
משרד הפנים לא אישר את בקשתינו להפחתת ארנונה לפרגולות ולמחסנים.
דורון:
הובא לידיעת מירי ההערות שהועלו בישיבת המליאה הנ"ל לגבי התייחסותה ,למירי היה הרבה מה
להשיב אך היא לקחה לתשומת ליבה את ההערות שהושמעו.
נקודה נוספת ,אני מבקש את עזרתכם בלחץ על מנהלי הועדים עד לסוף חודש מרץ צריך להגיש את
הדו"חות הכספיים של השנה הקודמת ,וכל שנה אנו מקבלים הערות על כך שלא הגישו בזמן.
יששכר :עד היום לא קיבלנו מהמושב את הדו"חות הכספיים.
משה .ל :אפשר לקבל במזכירות .אני מודע לכך שזה לא מספיק.
ברגע שזה מגיע אלינו ,אתה יכול לקבל.
דורון:
יששכר :אני לא רוצה לקבל מהמועצה אלא מועד הישוב ,זה שביצוע התקציב לא מדווח ומפורסם ,לא תקין.
ממשיך לסקור את הפרוטוקול.
דורון:
מבקש מהחברים לאשר את הפרוטוקול.
החלטה :המליאה מאשרת את פרוטוקול .479
סעיף  :2דו"ח ועדת ביקורת
משה :מבקש מלאה המבקרת להציג את הדו"ח.
מודה לחברי ועדת הביקורת
לאה:
הנושא :מס ועד מקומי.
ישנם  7ישובים ,מתוכם  4גובים ועד מקומי .ב 2005-היה שינוי בחקיקה.
לאה סוקרת בתמצות את הדו"ח וסיבותיו.
משה .פ :מדוע עכשיו את בודקת את שנת  ,2005האם יש לזה קשר עכשיו?
כן.
לאה:
משה .פ :הבדיקה בקשר למס ועד מקומי ,עד  30%מהארנונה?
ומעריכה

את

החברים

על

שיתוף

הפעולה.

\:docמליאה \2018פרוטוקולים  -ישיבות מליאה \2018פרוטוקול מליאה  - 480מיום \:docM.01.05.18מליאה \2018פרוטוקולים  -ישיבות מליאה \2018פרוטוקול ישיבה מליאה מס'  480מיום M.01.05.18

בס"ד
לאה:

יקי:
משה .ל:
עמי:
לאה:
משה .ל:
אלי:
משה .ל:
משה .ל:
דורון:
אלי:
דורון:
יקי:
דורון:

עד  2005רשאית הייתה הרשות (מועצה אזורית) לאשר את מיסי הועד המקומי ומי שאכן נהג כך ,לא
היה צריך לחדש את האישור אלא רק להצמידו למקדם שמפרסם משרד הפנים מידי שנה ,החל משנה
זו דרש משרד הפנים שכל אישור חדש של מיסי הועד המקומי יאושרו הן במליאה והן במשרד הפנים
והאוצר .המקסימום שמאשר המשרד הוא עד  30%מהארנונה המועצתית בהתאם לבקשה.
האם בניר גלים גובים לפי מטר?
הם גובים על פי מ"ר על פי התעריף המאושר להם ומשלימים ל ₪ 250בחודש לכל בית (ההפרש הוא
מס קהילתי)
לכל ישוב יש תעריף אחר או סכום אחר?
סכום המס של בני דרום וניר גלים הוא לפי צו המיסים .הסכום בצו כל שנה צריך להתעדכן לפי שיעור
עליית הארנונה.
כל הארנונה שאתה משלם ,לוקחים ממנה  .30%ועד מקומי יכול לבקש לשנות ונגיש למשרד הפנים.
מה אומר החוק לגבי מחסנים ,האם צריך לשלם עבורם ועד מקומי?
הועד יכול להחליט ו/או לשנות ,זו לא חובה.
לפי הבקשות של הועד והאישור של משרד הפנים.
בית גמליאל הגישו בקשה מסודרת שלקראת  2019נגבה מס ועד מקומי גם על הנכסים החקלאיים.
האם עד אוקטובר צריך להגיש בקשה מהועד?
אני צריך להגיש את הטפסים עד לתאריך  1.7והועד צריך להגיש אליי עד חודש לפני כן.
האם אפשר לחייב את אלה שלא שילמו בעבר או לחילופין להחזיר למי ששילם?
אנחנו אוכפים זאת את הגביה שנעשית דרכינו .משנת  2014העברתם את הגביה למועצה ,לפני כן לא.
לגבי השנים הקודמות המועצה לא יכולה לטפל.

סעיף  :3הנחה בארנונה  5%לאנשי מילואים.
משה .ל :החלטה של שר הפנים מר אריה דרעי לתת לרשויות המקומיות אופציה להנחה  5%למשרתי מילואים
בפועל.
דורון :לא ברור שהחלטת משרד הפנים כבר בתוקף  ,ייבדק.
משה .ל :דיברתי עם ברנר ולכיש וכולם מעבירים את ההחלטה במליאה .בתקופה הזו לא כולם יודעים בדיוק
במה מדובר .מדובר ב 5%-הנחה .אני ממליץ לתת על כל גודל הבית .בברנר נותנים על  100מטר בלבד.
צריך להביא אישור מילואים (מילואים פעילים) .כל שנה צריך להגיש מחדש בדיוק איך שמגישים
בקשה להנחה .צריך להגיש עם טופס בקשה להנחה.
עדיין אין תקנות ברגע שיהיו נפרסם.
דורון:
על כל הנחה מקבלים החזר ממשרד הפנים?
יקי:
משה .ל :לא .זה ע"ח המועצה.
אנו נאשר פורמלית .ברגע שיהיו תקנות ,נפרסם זאת .יש לנו כ 200-אנשי מילואים ,עלות מוערכת כ-
דורון:
 50אלף  ₪בשנה.
צריך לעודד אנשים למילואים .כדאי לאשר.
יקי:
החלטה :המליאה מאשרת את הצעת ראש המועצה לתת הנחה בסך  5%-בארנונה (ובכל מה שנגזר
ממנה)לאנשי מילואים על הבית שהם גרים במידה והם בעלי הבית או השוכרים.

סעיף  .4תב"רים* :
*
דורון:

הקטנת תב"ר  718רכב לשפ"ע ב ₪ 39,000-להעביר לק.ע.פ.
הגדלת תב"ר  -724שביל הליכה בית גמליאל  ₪ 39,542מתב"ר 646ע .פיתוח בב"ג.

סוקר את  2התב"רים.

החלטה :תב"רים  718ו 724-אושרו.
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יש סדק בשביל.
עמי:
ינון הלך לסייר שם יחד עם אופיר והזמין את הקבלן .לדעתי בגלל שלא תיחמנו את השביל באבני
דורון:
שפה .זו אדמה חקלאית .מקווה לקבל את התאורה מהטוטו.
משה .פ :מה קורה עם התאורה?
הגשנו בקשה/ערעור לטוטו לדון שנית בבקשתנו לתקצב פנסי תאורה בשביל ההליכה.
דורון:
משה .ל :הועד המקומי החליט להציב תאורה סולרית לאורך השביל ועם הצבת תאורת קבע זה ישמש לחירום.
קיבלנו אישור (בע"פ) לתקצוב המועדון מהמשרד לפריפריה .כעת אנחנו צריכים אישור מהאגודה
החקלאית לקבל את שטח האסם.
בזמן האחרון אנחנו בהידברות חיובית בקשר להסכם בין האגודה לועד המקומי .אני נוטל חלק פעיל
במשא ומתן ומקווה שבזמן הקרוב נוכל לברך על המוגמר.
מאשרים תקציב של  ₪ 500,000למועדון נוער.
משה .פ :בזמנו אמרת שתיתן לכל ישוב מיליון  , ₪האם חלק מהכסף זה למועדון?
משה .ל :כן .בניר גלים נאמר לי בע"פ שקיבלנו אישור לתקציב של  ₪ 400,000לשיפוץ בית הכנסת.
בבן זכאי האישור הוא לפארק במרכז המושב.
מהיכן הכסף?
עמי:
משה .ל :מהמשרד לפריפריה חברתית.
בבן זכאי  -גן משחקים.
רק שלא תהיה בעיה לאחר הבחירות לכנסת עם החלפת ראש ממשלה.
אלי:
משה .ל :עבדנו קשה וירקנו דם בשביל לקבל את האישורים האלה .האישורים אמורים להגיע בימים הקרובים.
איך מסדירים את הסכם החכירה מול רשות מקרקעי ישראל?
אלי:
משה .ל :לכל היישובים יש בעיה מול רשות מקרקעי ישראל .אנחנו צריכים לדאוג שלא יפריע לנו לתפקד.

משה סוגר את הישיבה ומודה לנוכחים.

אני מאשר,
משה ליבר
ראש המועצה
רשמה :הדסה אברהם.

\:docמליאה \2018פרוטוקולים  -ישיבות מליאה \2018פרוטוקול מליאה  - 480מיום \:docM.01.05.18מליאה \2018פרוטוקולים  -ישיבות מליאה \2018פרוטוקול ישיבה מליאה מס'  480מיום M.01.05.18

