
                               

 

 

 
 01/07/2019, שני יום    

 28115ט  "תשע/סיון/ח"כ        

 

 30/6/2016מיום    20198/'  פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס

 

שייקה , יעקב כהן, שמוליק קלמי, משה מאיר, ראש המועצה מר שלמה אלימלך :השתתפו

, רפי כהן, רן פרקר, שקרוב אמיר, אריאל עשירי ,נעם שפר, ברי'יוסי ג, נעם אוקס, בילו

 .הדר לוי , איתן חן, סמינה יצחק , ליטמנוביץ גוסטבו, איתי טלמור

, ש"רונית עובדיה יועמ, לאה מימון מבקרת המועצה, אידה אוהר גזברית המועצה  :נוכחו

 .אביבה חיימוביץ מזכירת המועצה

 על סדר היום 
   )כרגע עומד על הפרק אולם ספורט  ₪ 50.000תכנון כללי בסך  אישור תב"ר .1

 חדש( .

 הטלה ראשונה. – 2020צו מסים פלמחים לשנת  .2

 .2020צו מיסים גאליה לשנת  .3

 אישור נופש לעובדי המועצה. .4

 אינפורמציה בנוגע לביה"ס ברנר.  .5

 השתתפות המועצה בתקציב אירוס. .6

 

 :: פותח את הישיבה ומבקש להוסיף סעיפים לסדר היום ראש המועצה

  

 .אשור פרוטוקול קודם 1

 2020.צו מסים גן שורק לשנת 2

 2020.צו מסים נטעים    לשנת 3

  2020.צו מסים בית חנן לשנת 4

 . האצלת סמכויות לישובים 5

 

 חברי המועצה אישרו פה אחד את הוספת הסעיפים לסדר היום.

 

 ? הערות , יש למישהו הערות נשלח לכם פרוטוקול קודם לא התקבלו ראש המועצה :

 

  6/19ישיבת המועצה מס' פרוטוקול בהעדר הערות אושר פה אחד 

 

 

 



 

 

 

  ₪ 50.000אשור תב"ר בסך 

 

 לתכנון . ₪ 50.000לאשר תב"ר בסך  ש: מבק ראש המועצה

 

  .אושר פה אחד תכנוןתב"ר 

 

 ראשונההטלה  – 2020צו מסים פלמחים לשנת 

ראש המועצה : מבקש לאשר צו מסים פלמחים. מדובר בהטלה ראשונה בכפוף לאישור 

משרד הפנים להטלה ראשונה זו בהתאם לדין ולנהלי משרד הפנים. כמו כן מבקש לאשר 

 האצלת סמכות לועד המקומי לגבות מיסים אלו.

יה עבורו בנוסף, ככל שהבקשה תאושר, מבקש הועד המקומי כי המועצה תבצע את הגב

 בגין הוצאות הגביה על ידה. 7%בהסדר לפיו המועצה תקבל 

 

ואת הסדר הגביה  2020חברי המועצה אישרו פה אחד את צו המסים לפלמחים לשנת 

 מהסכומים שיגבו על ידה. 7% –לפיו המועצה תגבה את מסי הישוב בתמורה ל 

 

  2020צו מסים גאליה לשנת 

כמו כן מבקש לאשר  %2.58 של : מבקש לאשר צו מסים גאליה בהעלאה ראש המועצה

 האצלת סמכויות לועד המקומי לגבות מיסים אלו.

 

והסמיכו את ועד הישוב  2020חברי המועצה אישרו פה את צו המיסים לגאליה לשנת 

 לגבות מסי הועד המקומי.

 

  2020צו מסים גן שורק לשנת 

  %2.58ם גן שורק בהעלאה : מבקש לאשר צו מסי ראש המועצה

 

והסמיכו את ועד הישוב  2020חברי המועצה אישרו פה את צו המיסים לגאליה לשנת 

 לגבות מסי הועד המקומי.

 

  2020צו מסים בית חנן לשנת 

  %2.58מבקש לאשר צו מסים בית חנן בהעלאה  ראש המועצה :

 7%כמו כן, מבקש לאשר הסדר גביה של המועצה 

 

 ואת הסדר הגביה 2020לשנת לבית חנן חברי המועצה אישרו פה אחד את צו המיסים 

 מהסכומים שיגבו על ידה. 7% –לפיו המועצה תגבה את מסי היישוב בתמורה ל 

 

 



 

 

 

 

  2020צו מסים נטעים לשנת 

  %2.58: מבקש לאשר צו מסים נטעים בהעלאה  ראש המועצה

 7%המועצה כמו כן, מבקש לאשר הסדר גביה של 
 

ואת הסדר הגביה  2020חברי המועצה אישרו פה אחד את צו המיסים לנטעים לשנת 

 מהסכומים שיגבו על ידה. 7% –לפיו המועצה תגבה את מסי היישוב בתמורה ל 

 

 אשור נופש לעובדי המועצה 

 בשנה שעברה לא יצאו עובדי המועצה לנופש עקב הבחירות לרשויות ראש המועצה : 

 .והשתתפות המועצה בהוצאותיציאת העובדים לנופש  מבקש לאשר

 נוסף .בשי  גם מבקש לתת לעובדים רן פרקר:

 

 : למה צריך להביא כל שנה מחדש לאישור ? שקרוב אמיר

 

 וגן בהסכמים קיבוציים זה נחשב לסיור מקצועי .ע: לעובדי המדינה זה מ סמינה יצחק

 

 לעובדי המועצה .סיור מקצועי השתתפות המועצה בהחלטה : אושר 

 

 אינפורמציה בנושא ברנר 

 

 נותן סקירה בנושא בית ספר ברנר .ראש המועצה :

 

 האצלת סמכויות לישובים 

 

הנהלת המועצה דנה בסמכויות שיש להעניק לועדים המקומיים בתחומי  : ראש המועצה

 כדלקמן : להעניק לישובים את הסמכויות הישוב ומציעה

 

 תחזוקת גני משחקים  .1

 פיתוח גינון ותחזוקת גינון . .2

 תרבות בישוב )לא כולל אוכל ומשקאות( .3

 השתתפות בפינוי גזם ופינוי פסולת גושית  .4

 תחזוקת מערכות ניקוז  .5

 שילוט רחובות  .6

 תחזוקה שוטפת של כבישים ומדרכות  .7

 

 



 

 

 

 

ד ברורים מה כן ומה לא )אם גאליה א: זו החלטה פתוחה מידי צריך להיות מ שמוליק קלמי

 בנתה מגרש ספורט האם המועצה תתקן את זה?

 : לא, המושב ייתקן  ראש המועצה

: אני מתנגד כל נושא גני המשחקים , מדרכות כבישים אין שום יכולות לועד  קלמי שמואל

 לעשות זאת ולתקן כבישים מדרכות ומתקני משחקים אנחנו חייבים להיות חדים וברורים.

 לתקןצריך  הישובשורשים ומפרק את המדרכה האם : אם יש עץ והעץ שולח יצחק סמינה

 ? זה לא נראה לי . את הנזק

 : לדעתי נושא זה דורש דיון מעמיק יותר  איתי טלמור

 

 ישיבת מליאה הבאה .בהחלטה: להעלות את נושא האצלת סמכויות 

 

 השתתפות המועצה בתקציב אירוס 

 

ממליצה להעביר כל שנה  23/6/19: הנהלת המועצה בישיבתה מיום ראש המועצה

הוצאות גבייה  7%מסך כל הגבייה בפועל של הישוב בשנה הקודמת ובקיזוז  32.27%

 כמקובל. יתר התנאים והפרטים לא השתנו .

: התקבלה החלטה שלוקחים את מס' המטרים ועל פי זה עושים את ההפרש  אמיר שקרוב

 100%על  641.000גביה יוצא  7% -י מפחיתים את ההנחות ואת הומכפילים אחד בשנ

 גבייה ועל פי מה שהמועצה תגבה .

 

מסכום זה מקצים  ₪ 800,000,1 סך כל הגבייה עמד על  : מציע אש המועצהר

עמלות גביה וזה הכסף שיועבר לאירוס וכל השאר נשאר  7%מורידים ו 32.27%

 באותה מתכונת .

 אחרים ? פרים : למה כל פעם יש מס שמוליק קלמי

 :כי אידה מעבירה כל פעם מספר אחר . אמיר שקרוב

 ויהיה לכם כסף להכל . ₪ 16 ולמה שלא תיקח יעקב כהן :

 

וזאת כפועל יוצא  2019פקוד בשנת יר לאירוס כספים לתהמועצה תעבהחלטה : 

 7%מסך כל הגביה ובניכוי של  32.27%ובגובה של  2018בפועל בשנת  מהגביה

  הוצאות גביה , כל שאר התנאים נשארים באותה מתכונת 

(1,800,000X  32.27% %X93ֵֵ =  540,199.80 ₪ ). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 הצביעו בעד  14 מעלה להצבעה : ראש המועצה 

 יצא מהישיבה  איתי טלמור  1                                           

 אמיר שקרוב נגד  1                                            

 אושר 

 

 הישיבה ננעלה 

 נרשם ע"י א.חיימוביץ 

 

 

 

 בכבוד רב,       

 שלמה אלימלך       

   הראש המועצ       


