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מועצה אזורית גדרות
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 12 / 595
שהתקיימה ביום ראשון ,בתאריך 29 / 12 / 2013
נוכחים :יוסי קנדלשיין ראש המועצה ,אביעד אטינגר ,חיים אלקן ,צביקה בוינג'ו,
יצחק בזאז ,יענקלה בליטשטיין ,יגאל בלכר ,שרונה חן ,מירי מושינסקי,
גיורא רחמילביץ.
חסרים :יגאל אפטר ,גרשון ארזואן  ,רוני בן דוד ,שאול ולדמן ,ראובן חדש ,זוהר
להד ,רענן לוי ,ירון סולומון.
השתתפו :טוביה ישמח ,עו"ד חיים שוורץ.
על סדר היום:
*

דווח ראש מועצה

*

צו ארנונה לשנת 2014

*

אישור תב"רים

*

תקציבי וועדים מקומיים

*
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*

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2014

ראש המועצה עדכן את חברי המליאה כי פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 6 / 584
מתאריך  , 17 / 11 / 2013הונח בתיקיהם לעיון.

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  11 / 594מתאריך  – 17 / 11 / 2013בעד –  , 10אושר
פה אחד.

סעיף מס'  : 1דווח ראש מועצה
*

מכתב תביעה שדמה –
ראש המועצה דיווח על מכתב שהתקבל מעו"ד שמייצג את אגודת שדמה
בענין פינוי מכולות של הצופים משטח החורשה הנמצא בשדמה.
ראש המועצה פנה לצופים שיכניסו את המכולות לתוך חצר הצופים תוך
שבוע .במקביל ראשי הצופים פנו לאגודה בניסיון לשכנעם לרדת מהנושא.
ראש המועצה הביע תמיהה על התנהגות הוועד מול המועצה בענין זה כמו
כן ,הוא אינו מבין מדוע הוועד לא פנה ישירות למועצה והיה צריך לשם כך
עו"ד ,בעיניו זו התנהגות לוקה בחסר.
מירי מושינסקי הציעה כי ראש המועצה ייפגש עם חברי וועד האגודה החדש.

*

שבילי אופניים –
ראש המועצה דיווח כי התקבלה הרשאה ממשרד התחבורה לתכנון שבילי
אופניים בגדרות.

*

בית העם –
עד סוף ינואר העבודות בבית העם תסתיימנה ובתקווה להתחיל להפעיל
אותו באפריל.
מירי מושינסקי דיווחה על וועדת בית העם שהתכנסה מספר פעמים .נציגי
הוועדה ביקרו באולמות בברנר ,יד בנימין ויבנה ונפגשו עם מנהלי האולם.
כרגע נמצאים בשלב הסופי בו החברה תציג השבוע את המלצותיה בענין
הפעלת בית העם מבחינת ניהולו ,עובדים ,אחזקה .ההמלצות יובאו לדיון
בישיבת המליאה.

*

גני הילדים –
יש אישור תוכניות ממשרד החינוך אך טרם התקבלה ממנו הרשאה
תקציבית ובמידה ולא נתחיל לבנות עד סוף ינואר הגנים לא
יהיו גמורים לתחילת שנת הלימודים.

סעיף מס'  - : 2צו ארנונה לשנת 2014
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את צו הארנונה לשנת  . 2014צו הארנונה
זהה לשנה קודמת מלבד עלייה בשיעור  3.36%בכפוף לאישור תקנות הסדרים
במשק המדינה.
בעד –  , 10אושר פה אחד.
החלטה –
מליאת המועצה מאשרת את צו המיסים לשנת  2014בתוספת עלייה של 3.36%
בכפוף לאישור בחוק ההסדרים.

סעיף מס'  - : 3אישור תב"רים
תב"ר מס'  – 630מתחם קולנוע – צופים – גנ"י – תוספת לתב"ר על סך  1,100אלף
 ,₪מקורות מימון 1,100 :אלף  ₪מקרנות פיתוח – בעד –  , 10אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 692תכנון שבילי אופניים – תב"ר על סך  50אלף  ,₪מקורות מימון:
 35אלף  ₪ממשרד התחבורה ו –  15אלף  ₪מקרנות פיתוח – בעד –  , 10אושר פה

אחד.

תב"ר מס'  – 693סקר נכסים  – 2014 – 2013תב"ר על סך  200אלף  , ₪מקורות
מימון 200 :אלף  ₪מקרנות פיתוח – בעד –  , 10אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 694פיתוח שטח  14יח"ד בעשרת – תב"ר על סך  500אלף  ,₪מקורות
מימון 500 :אלף  ₪מקרנות פיתוח – בעד –  , 10אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 695סככת הספדים בבית העלמין – תב"ר על סך  110אלף  ,₪מקורות
מימון 100 :אלף  ₪ממשרד הדתות  10אלף  ₪מקרנות פיתוח – בעד –  ,10אושר פה

אחד.

סעיף מס'  - : 4תקציבי וועדים מקומיים
*

הצעת התקציב וצו הארנונה לועד מקומי כפר מרדכי –
הצעת התקציב לשנת  2014של וועד מקומי כפר מרדכי בסך ₪ 409,500
בהכנסות ובהוצאות הוצגה בפני חברי המליאה.
תעריף הארנונה לשנת  2014יהיה  ₪ 15.92למ"ר לשנה עבור  100מ"ר
ראשונים ו –  ₪ 7.24למ"ר לשנה עבור כל מ"ר מ –  101מ"ר ועד  150מ"ר ו
–  ₪ 3.60למ"ר לשנה עבור כל מ"ר מ –  151מ"ר ומעלה.
בעד –  , 9נגד –  ) 1יגאל בלכר (.

החלטה –
מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מקומי כפר מרדכי לשנת  2014בסך
 409,500ש"ח בהכנסות ובהוצאות .כמו כן ,מאשרת את צו הארנונה לשנת
 2014כמפורט לעיל ) הכוללת  3.36%העלאה על פי חוק ההסדרים( .המועצה
מסמיכה את הוועד לגבות את הארנונה המקומית למגורים כפי שאושרה על
ידה ולבצע את הפעולות הכלולות בתקציב השנתי.
*

הצעת התקציב וצו הארנונה לועד מקומי משגב דב -
הצעת התקציב לשנת  2014של וועד מקומי משגב דב בסך  438אלף ₪
בהכנסות ובהוצאות הוצגה בפני חברי המליאה.
תעריף הארנונה לשנת  2014יהיה  ₪ 15.52למ"ר לשנה עבור  140מ"ר
ראשונים ו –  ₪ 1.44למ"ר עבור כל מ"ר מ –  141מ"ר ומעלה.
בעד –  , 9נגד –  ) 1יגאל בלכר (.

החלטה –
מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מקומי משגב דב לשנת  2014בסך
 438אלף  ₪בהכנסות ובהוצאות .כמו כן ,מאשרת את צו הארנונה לשנת
 2014כמפורט לעיל ) הכוללת  3.36%העלאה על פי חוק ההסדרים ( .המועצה
מסמיכה את הוועד לגבות את הארנונה המקומית למגורים כפי שאושרה על
ידה ולבצע את הפעולות הכלולות בתקציב השנתי.

סעיף מס'  - : 5דו"ח רבעוני 9 / 13
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את הדו"ח הרבעוני לתאריך . 30.9.13
ראש המועצה ציין לשבח את עובדות הגבייה בל קלנר ואירין שלום שעושות עבודתן
נאמנה.

סעיף מס'  - : 6תבחינים למתן תמיכות לשנת 2014
גזבר המועצה ,טוביה ישמח ,הסביר את הנושא .בדו"ח המפורט של המבקר מטעם
משרד הפנים לשנת  2012צוין כי במסמך התבחינים הכללי למתן תמיכות לא ניתנה
התייחסות לתמיכות עקיפות למרות מתן תמיכות עקיפות למוסדות בשנת הדו"ח.
)הכוונה לתמיכות עקיפות כגון שימוש במבנה ללא תמורה וכן תשלום חשבונות
חשמל ומים( .כמו כן ,צוין כי יש לאשר כל שנה מחדש את התבחינים למתן תמיכות.
אי לכך ,הוספו במבחנים למתן תמיכות לשנת  2014הגדרות ל"תמיכה ישירה"
ו"תמיכה עקיפה" ומובאים לאישור בפני מליאת המועצה.
בעד –  , 10אושר פה אחד.
החלטה –
מליאת המועצה מאשרת מסמך התבחינים למתן תמיכות לשנת  2014עם התוספת
להגדרת "תמיכה ישירה" ו"תמיכה עקיפה".

על החתום
יוסי קנדלשיין
ראש המועצה

