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מועצה אזורית גדרות
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 16 / 599
שהתקיימה ביום שלישי ,בתאריך 13 / 5 / 2014
נוכחים :יוסי קנדלשיין ראש המועצה ,אביעד אטינגר ,חיים אלקן ,יגאל אפטר,
צביקה בוינג'ו ,יצחק בזאז ,יענקלה בליטשטיין ,יגאל בלכר ,רוני בן דוד,
שאול ולדמן ,שרונה חן ,ירון סולומון ,גיורא רחמילביץ.
חסרים :גרשון ארזואן ,ראובן חדש ,זוהר להד ,רענן לוי ,מירי מושינסקי.
השתתפו :טוביה ישמח.
עלסדר היום:
*

דווח ראש מועצה

*

אישור תב"רים

*

אישור צו מיסים לשנת 2015

ראש המועצה עדכן את חברי המליאה כי פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 9 / 587
מתאריך  , 23 / 3 / 2014הונח בתיקיהם לעיון.

פרוטוקול ישיבתמליאהמס' 15 / 598מתאריך  – 23 / 3 / 2014בעד –  , 13אושר פה אחד.

סעיף מס'  - : 1דווח ראש מועצה
*

גינותמרדכי ז"ל –
ראש המועצה הציג את בקשת משפחתו של גינות מרדכי ז"ל )שנפטר בגיל
 (+80לקביעת שמו באנדרטה לזכר חללי מערכות ישראל בגן דוד.
הוחלט לדון בנושא שנית לאחר שיתקבל מסמך רשמי ממשרד הביטחון
שמכיר במנוח כחלל צה"ל וקבלת חוות דעת משפטית בענין.

*

גני ילדים –
ראש המועצה דיווח כי הקבלן עומד בלוח הזמנים ומקווה כי הבניה תסתיים
בספטמבר עם פתיחת שנת הלימודים.

*

תעריפי בריכה –
ראש המועצה דיווח על ישיבה שערך עם נציגי משפחות הגרים ביישובי
גדרות שפנו בבקשה לאפשר רכישת מנוי קיץ בעלות מופחתת בהשוואה
למנוי שנתי .הענין נבדק במועצה ומסתמנת החלטה לאפשר למנויי פנים
רכישת מנוי קיץ בעלות של  70%מעלות מנוי שנתי מקביל.

*

בית העם –
החשמל חובר לאחרונה .ישנם עוד תיקונים לביצוע .ראש המועצה הודיע כי
נקבעה פגישה לתאריך  20/5עם מנכ"ל אלקטרה בה הוא יבקש התחייבות
לסיום העבודות ובמידה וזה לא ייעשה ירחיקו אותם מן האתר וייקנסו
אותם .חברת הפיקוח פוטרה וכרגע עובד מפקח אחר מטעם המועצה .ראש
המועצה טוען כי עלינו להתעקש ולדרוש כל פרט לביצוע מאחר ואחר כך זה
לא יבוצע .הערכה עוד כחודשיים עבודה.
ייערך סיור לחברי המליאה בבית העם במהלך החודש הקרוב.

סעיף מס'  - : 2אישור תב"רים
תב"רמס'  – 623עבודות ביוב – תוספת לתב"ר על סך 330 :אלף  ,₪מקורות מימון:
 330אלף  ₪מקרנות פיתוח – בעד –  , 13אושר פה אחד.
תב"רמס'  – 677ארכיון ממוחשב – תוספת לתב"ר על סך 30 :אלף  ,₪מקורות מימון:
 30אלף  ₪מקרנות פיתוח – בעד  ,13אושר פה אחד.
תב"רמס'  – 699היערכות מוס"ח תשע"ה – תב"ר על סך 75 :אלף  ,₪מקורות מימון:
 25אלף  ₪השתתפות משרד החינוך  ,ו –  50אלף  ₪מקרנות פיתוח – בעד – , 13
אושר פה אחד.

סעיף מס'  - : 3אישור צו מיסים לשנת 2015
עד כה בפקודת המועצות האזוריות וחוק ההסדרים נקבע כי החלטת מועצה בדבר
הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום  1בדצמבר שלפני שנת הכספים
שלגביה מוטלת הארנונה .המועצה רשאית להטיל תוספת חריגה שלא על פי כללי
העדכון )האוטומטי( בכפוף לאישור שר הפנים ושר האוצר .בשל מורכבות הבקשות
ובשל העיכוב בטיפול בבקשות נוצר מצב שבו אישורי השרים ניתן באיחור רב וגורם
לחיובי ארנונה רטרואקטיביים המושתים על הנישומים .לצורך תיקון המצב ,בוצעו
בחוק התיקונים הבאים:
 .1שינוי תאריך אחרון לקבלת החלטה על הטלת ארנונה  -יתבצע בהחלטת מועצה
עד לתאריך  1/7לשנת הכספים הקודמת לשנה עליה מבוקש האישור.
 .2עדכון נוסחת שיעור העדכון של תעריפי הארנונה – שינוי תאריכי המדד ותאריכי

מדד השכר הציבורי בחוק ההסדרים שלפיהם תיקבע נוסחת העדכון מחודש
אוקטובר לחודש מאי זאת בכדי שהמועצה תקבל את החלטתה בדבר הטלת
הארנונה הכללית על סמך השיעור המעודכן.
בשנת  2015בלבד שיעור העדכון של תעריפי הארנונה יעמוד על . 0.75%
בעד –  , 13אושר פה אחד.
החלטה –
מליאת המועצה מאשרת את צו המיסים לשנת  2015הכוללת עדכון בשיעור של
 0.75%לעומת התעריפים בצו המיסים לשנת . 2014

לתשומת ליבכם,
ישיבת המליאה הבאה תיערך בתאריך  29 / 6 / 2014יום ראשון בשעה  19:00בערב,
בחדר הישיבות במועצה.

על החתום
יוסי קנדלשיין
ראש המועצה

