
 402' מס המנין מן שלא מועצה מישיבת פרוטוקול

 26/06/2015 ראשון מיום

 

 :משתתפים

 

 .המועצה ראש – גמליאל יואל        

 .המועצה ראש מ"מ – דורון דני        

 .מועצה חברת – לבבי לילך        

 .מועצה חבר – בסון עמי        

 .מועצה חברת – בוחר-בן דורית        

 .מועצה חברת – כץ-תשומה יובי        

 .מועצה חבר – גייר אלון        

 .מועצה חבר – אהרון תומר        

 .מועצה חברת – איתן ורד        

 .המועצה ראש סגן – ידעי ציון        

 .מועצה חבר – אזרד שלום        

 .המועצה ראש סגן – תנעמי יקותיאל        

 

 

 :חסרים

 

 .מועצה חבר – בזק ניר        

 

 

 :נוכחים

 

 .המועצה ל"מנכ – מדהלה ליאור        

 .משפטי יועץ – דוד בן מאיר ד"עו        



 .המועצה גזבר – יהלומי דוד        

 .המועצה מהנדס – חן ארז        

 .הגבייה' חב של משפטי יועץ – מהצרי ד"עו        

 .המועצה ועדות מזכירת – עקיבא שלה        

 

 

 :היום סדר

 

 .2016 לשנת המיסים צו אישור – 1 סעיף

 

 . 2016 לשנת המיסים צו אישור – 402' מס המניין מן שלא המועצה ישיבת את פותח גמליאל יואל

 

 ההנהלה. החוק פ"ע שמתבקש המנין מן שלא ישיבה מקיימים, הארנונה לצו באשר – יהלומי דוד

 לא זה הארנונה עדכון שיעור 1.27%-ל בקשר. 2016 לשנת הארנונה את לעלות שלא החליטה

 .חוק פ"ע פועלים ואנו, הממשלה אלה מחליטה המועצה

 

 .העדכון את לעלות לא לרשויות מאפשר שהוא אומר הפנים שר הפנים משרד של באתר – גייר אלון

 

 .הארנונה חוק את לכולם שיסביר מהצרי ד"עו את מזמין אני – גמליאל יואל

 

 .רשויות מעט לא ומלווה המועצה של הגביה' חב של משפטי יועץ אני – מהצרי ד"עו

 את להעלות מקומית רשות כל על חובה, חוק פי-על. 1.27% על עומד חוק פ"ע הארנונה עדכון שיעור

 .זה עדכון בשיעור שלה הארנונה תעריפי

 זו, נוספים שיעורים אין מזה חוץ, חובה שיעור הוא עדכון שיעור חובה העלאת היא הארנונה העלאת

 .החוק פ"ע שמחויב צו זהו מחליטה לא המועצה. אוטומטית החלטה

 

 .אתכם מספקת העיתונות רק. אתכם מספק לא זה ד"עו לכם כשמביאים שגם מבין אני – גמליאל יואל

 

 את לעלות חובה שאין הפנים שר של הודעה יש הפנים משרד לאתר נכנסים כאשר – גייר אלון

 .הארנונה



 

 להגיש יכולים לא כאלה רשויות הבראה ובמסגרת התייעלות שבמסגרת רשויות למעט – מהצרי ד"עו

 .חריגה

 

 ? בגדרה עלה' מטרז כמה' במטרז שהגשתי ח"בדו – גייר אלון

 

 .שאילתה תגיש. דנים כרגע שאנחנו למה שואל שאתה מה בין קשר אין – גמליאל יואל

 

 .מסמך לנו תראה, להעלאה בקשר הסתייגויות לנו יש – בוחר-בן דורית

 

 ? המסמך את צירפת לא למה – גייר אלון

 

 .אומר שאני מה ויודע אומר שאני מה מאחורי עומד אני. כאן זה את לי אין – מהצרי ד"עו

 

 שהם המועצות כאשר ורק אך קשורה ההתניה, החוק זה פעם עוד ונגיד נחזור אנחנו – גמליאל יואל

 .בהבראה או בהתייעלות

 

 .הזאת ההצעה כנגד נגדית הצעה לעלות רוצים אנחנו – גייר אלון

 

-כ של תקציב עם גדרה כמו יחסית שהיא יבנה גן על תסתכלי, דורית לך להגיד רוצה אני

 שירותי ונותנים מהם ארנונה פחות וגובים יבנה מגן כספים יותר מביאים אנחנו ₪ 90,000,000

 .מהם טוב יותר הרבה ניקיון, גינון, חינוך

 

 .הבא לשבוע הדיון את תדחה – גייר אלון

 

 שעות 48 לפחות ההצעה את להגיש צריך, הישיבה לפני ההצעה את להגיש יכולתם – מדהלה ליאור

 את להגיש ימים 10 לכם היה. הישיבות לפני ימים 10 מסמכים לך שנגיש רוצה אתה. עכשיו ולא לפני

 .עכשיו להגיש יכולים לא אתם. ההצעה

 

 .עכשיו ולא אותה לקרוא קודם צריכה אני ההצעה על אצביע שאני רוצים אתם – לבבי לילך

 



 .החוק את לי שיגיד המשפטי היועץ את לשמוע רוצה אני – גייר אלון

 

 .לישיבה קודם ימים 10 מסמכים לכם מגישים כאשר הראוי מן – דוד בן מאיר

 . בישיבה ולא הישיבה טרם לבוא צריכה לסדר שלכם ההצעה

 

  – הצבעה

 נגד – בוחר בן דורית         בעד – גמליאל יואל

 נגד – גייר אלון            בעד – דורון דני

 נגד – כץ-תשובה יובי            בעד – לבבי לילך

 נגד – אהרון תומר            בעד – בסון עמי

 נגד – איתן ורד        בעד – אזרד שלום

 בעד – ידעי ציון

 בעד – תנעמי יקותיאל

 

 בעד 7

 נגד 5

 .אושרה ההחלטה

 

 20:52 בשעה ננעלה הישיבה

 

 

 

 

 

_____________________              _______________________ 

 המועצה ראש – גמליאל יואל                    המועצה ל"מנכ – מדהלה ליאור


