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פרטיכל מספר 34/11
מישיבת מליאת המועצה מיום 25.9.11
משתתפים  :ד"ר מוטי דלג'ו ,צ.פלד ,א.אורן ,מ.רדומסקי ,א.נדל ,ו.שפיר ,י.אזרי,
ש.מריל ,י.כסיף ,ז.רוט ,ע.שור ,ח.רוצקי ,ע.שפרוט ,ח.לסק ,י.דלג'ו ,א.יום טוב,
ב.בוגין ,ד.קוברסקי ,נ.יהב ,א.בן עטיה ,ד.סיון ,ח.גולי ,ד.ברקן ,ל.פורת ,א.עצמון,
ג.דור ,ז.מליחי ,י.פנר ,ג.פרין ,א.קון ,א.יפתח ,צ.מרציאנו
נוכחים

 :ר.מסורי ,י.אגוזי ,עו"ד ע.גזית ,א.יאסוביץ ,צ.משה

יו"ר

 :ד"ר מוטי דלג'ו

על סדר היום :
 .1דו"ח ראש מועצה
 .2הרמת כוסית לחג
 .3אישור פרטיכל מליאה מספר  33/11מיום .23.8.11
 .4דו"ח ועדת ביקורת
 .5תכנית אב לצמצום פסולת
 .6מינוי חברים בועדות
 .7אישור עבודה נוספת לעובדים
 .8ארנונת ועד מקומי נוה ימין
 .9דו"ח רבעוני 6/2011
 .10ת.ב.ר.י.ם.
בפתח הישיבה מבקש ראש המועצה לבקשת הגזבר להוסיף נושא נוסף:
צור יצחק  -אישור זכות חתימה בחשבונות לצפי פלד.
מאשרים
לסעיף  – 1דו"ח ראש המועצה
א.

ב.

החלטת מינהל 979
בעקבות הכנס שיזמה המועצה ,הוקם פורום משותף ל 7 -מועצות להכין
תכניות מתאר מקומיות כחלק מהערכות לאפשרות מימוש זכויות עפ"י
החלטה  .979מעריך כי הוראות האגף למגורים יפורסמו בתוך מספר חודשים.
בן ממשיך
מחלקת הרווחה בשיתוף משרד הרווחה מובילה פיילוט בנושא הבן הממשיך.
מפגשים וסדנאות נערכים בישובים ומעלים עניין רב בציבור.
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ג.
ד.

ה.

ו.

טיול אופנים
בשבת האחרונה נערך טיול אופניים למשפחות שכלל מספר מסלולים
למרחקים שונים .היתה השתתפות ערה ומוצלחת.
אוטובוסים חדשים
המועצה קיבלה  2אוטובוסים חדשים שהצטרפו לצי האוטובוסים של
המועצה ,במקום שניים שיצאו משרות במהלך השנה האחרונה ,ולשיפור
השירות בהסעות התלמידים.
פגישה עם שר השיכון
מעדכן כי בתום הכנס שקיימה המועצה בנושא החלטות מינהל  979ו1101-
התקיימה ישיבה עם שר השיכון ובהשתתפות מנהלת המחוז החדשה ועוזרים.
הישיבה נמשכה מעבר לצפוי ומעריך כי בקשות המועצה לסיוע ייענו בחלקן.
ערר אחים לוטרינגר ,גבעת-חן.
מבקש כי החלטת בית המשפט תוצג ע"י אגוזי
י.אגוזי – מעדכן כי בית המשפט קיבל את ערעור אחים לוטרינגר על החלטת
ועדת ערר של המועצה בנוגע לארנונה על בית האריזה ,המשרת את הגידולים
שלו בלבד .בעקבות כך ,בית האריזה הנ"ל וכן נכסים בעלי אופי שימוש דומה
ימוסו עפ"י תת סיווג  661ולא בתת סיווג  911לצו המיסים של המועצה .פסק
הדין מאבחן בברור את ההבדל בין נכסים חקלאיים המשרתים את גידוליו של
בעל המשק בלבד לבין נכסים כאלו המשרתים גם גידולים של גורמי חוץ.

ז.

ח.
ט.

הסכם שכר למורים – "עוז לתמורה"
המועצה שימשה אכסניה לכנס חשבי שכר בנושא הסכם השכר החדש למורים
העל יסודיים שהתקיים לפני מספר ימים .זאת כחלק ממיתוג המועצה כמרכז
הדרכה.
סיור חברי המליאה
הסיור שהתקיים לפני מספר ימים היה בסימן איכות הסביבה .השתתפו בו 24
מחברי המליאה שנהנו ממידע והעשרה באתרי הביקור.
קצין ביטחון חדש
בתחילת החודש החל בעבודתו מנהל מחלקת ביטחון חדש במועצה ,אלוף בן-
ענת באופן זמני .בהזדמנות זו שולח איחולי החלמה ובריאות לאיציק רון.
מציין כי היה ניסיון להזמינו במסגרת פורום מנהלי המחלקות אך הדבר לא
הסתייע בידו מפאת מחלתו.
א.עצמון – מעדכן כי ביקר בביתו ואיציק מוסר ברכות לחברי המליאה.
י .הערכות ביטחונית
המועצה נערכת מבחינה ביטחונית לתרחישים שונים שעלולים להתפתח
באזור.

י"א .סיור מזכ"ל תנועת המושבים
במסגרת סיור של מזכ"ל תנועת המושבים ומנהלי האגפים בתנועה ,ביקרו
במספר ישובים ונפגשו עם ועדי האגודות .בנוסף התקיים מפגש סיכום עם כל
ועדי הישובים של תנועת המושבים במושב נווה ימין.
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י"ב.

אירועי תרבות
המועצה תקיים במהלך סוכות פעילויות ומופעים לילדים במסגרת סוכת
המועצה .כן יתקיים ערב למבוגרים בהיכל התרבות .שנת הפעילות החדשה
בהיכל התרבות מתחילה עם שתי סדרות של הצגות ,ערבי זמר ,סדרת מוסיקה
קלאסית ועוד.

י"ג.

החזר ארנונה ,תחנות דלק

מוטי דלג'ו -בהמשך לישיבה קודמת בה הוחלט על הבאת הנושא לאשרור לאחר דיון
של ועדת ארנונה למיסים ,מבקש את גזבר המועצה להציג את המלצות הוועדה.
י.אגוזי  -מדווח כי ועדת ארנונה למיסים קיבלה הבהרות בהקשר לנוהג הקיים מזה
שנים רבות במועצה ,שלא להחזיר ארנונה עסקית לועדים המקומיים הנגבית
ממתחמי תחנות דלק שמחוץ לישובים .הועדה ממליצה שלא לשנות את הנוהג הקיים
ובפועל על המשך מדיניות המועצה שלא להחזיר לוועדים ארנונת עסקים בגין מתחמי
תחנות דלק לשנת  2011ולהבא .דבר זה יוכנס לצו המיסים של המועצה לשנת .2012
ל.פורת – כחברה בוועדה ,הסתייגה מדעת הרוב ומבהירה כי מסתייגת באופן כולל
לגישת המועצה בנושא החזרי ארנונה מגורים ועסקים כאחד .לכל ישוב יש צרכים
אופייניים לו ולכן לדעתה יש לבחון מחדש את הצעתה משכבר להחזר של  30%לישוב
על כל הארנונה.
א.יפתח –לדעתו ,החזר ארנונת עסקים צריך לחול על כל שטחי העסקים בתחום
המושב ,כולל תחנות דלק אלו .הדבר עלול להוות תקדים לביטול החזרים על מתחמים
דומים ,יגרום לסטיה ומפלה בין הישובים השונים בנושא החזרי ארנונה ללא כל
אחידות .מציע כהצעה נגדית ,השבת החזרי ארנונה אלו באופן הדרגתי לישובים על פני
 4שנים.
ב.בוגין – חולק על הצעתה של הגב' ל.פורת.
ד.סיון – מעלה את סוגיית מתן שירותים של הישוב לתחנת הדלק הממוקמת בתחומו
ולכן מגיע לישוב החזר כלשהו.
א.אורן – מעיר על הצורך בשקיפות בעבודת המועצה ומבקש כי כל ישוב יוכל לקבל
את הנתונים באופן ברור.
מוטי דלג'ו  -מדגיש כי יכולת המועצה להקים מבני ציבור באה בחלקה מכספי
ארנונה מסוג זה .מזכיר כי הנושא העומד לאישור הוא המלצת וועדת הארנונה אשר
החליטה להשאיר את המצב הנוכחי ,בו אין החזר ארנונה בגין מתחמי תחנות דלק
בשנת  2011וגם בשנת  .2012מציין כי כוונת המועצה במתן החזרי ארונה היא לסייע
לישובים בעבור עסקים שבחצרות ובנחלות .במקרה הנדון מדובר בתחנות דלק
הנמצאות מחוץ לשטח המחנה )המגורים(.
י.פנר – מבקש לדעת אם החלטה זו משנה את צו המיסים.
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י.כסיף – תומך בהמלצת הוועדה.
מוטי דלג'ו – מדגיש כי כל ועד אשר יפנה ויבקש לקבל את נתוני ארנונת העסקים
ומצב הגביה ,יוכל לקבל זאת בפניה למנהלת מחלקת הגבייה .מציע לאשר את המלצת
הוועדה.
בהצבעה המתקיימת:
 16תומכים
 3מתנגדים
 11נמנעים
מאשרים
לסעיף  – 2הרמת כוסית לחג
מוטי דלג'ו– אנו נמצאים בפתחה של שנה מיוחדת ,בה דינאמיקה גבוהה של
התרחשויות .השבוע האחרון באו"ם ,האירועים במדינות באזור ,מעמדה ותדמיתה של
ישראל בזירה הפוליטית .משימות קשות עומדות בפנינו .מקווה כי לאחר שכוח
הגלים ,יישבו הצדדים ויגיעו להסכם ,נגיע לשלום וביטחון ,ביטחון שהוא גורם בעל
חשיבות לכלכלה פורחת.
מאחל שנה טובה ,שיתמלאו משאלות ליבו של כל אחד ואחת ,שנה חקלאית טובה
וברוכת גשמים בעתם ,שתהא השנה הקרובה לתפארת המועצה.
שנה טובה.
לסעיף  – 3אישור פרטיכל אישור פרטיכלים:
אישור פרטיכל מליאה מספר  33/11מיום .23.8.11
י.דלג'ו – מתייחס לסעיף  – 8התקשרות ללא מכרז – מתחם אהרונוביץ ומעיר כי לא
קיבל תשובה לשאלתו בדבר קיום היתרים למבנים במקום.
מוטי דלג'ו – בהעדר הערות לכתוב בפרוטוקול מציע לאשרו.
בהצבעה המתקיימת:
 31תומכים
1מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
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לסעיף  – 4דו"ח ועדת בקורת
ג.פרין – כיו"ר הוועדה מדווחת על הביקורת בוועדת בנין עיר ומבהירה כי רוב
הליקויים טופלו תוקנו באופן מידי .מציינת את שתוף הפעולה שבין הוועדים
המקומיים לעבודת הביקורת והמבקר .מאחלת בשם הועדה שנה טובה.
מוטי דלג'ו – מזכיר כי בישיבה נוכח מבקר המועצה החדש ,אשר יוזמן באופן קבוע
לישיבות המליאה .כפי שציינה יו"ר הוועדה ,נעשו פעולות לתיקון רוב הליקויים
שנמצאו בביקורת ומקווה שגם האחרים ,יטופלו בהקדם .מודה לחברי הוועדה על
עבודתם ,כן למרכז נושא הביקורת במועצה בועז שויגר .יש חשיבות גדולה לקיום
ביקורת לטובת המועצה והתייעלותה.
מאשרים
לסעיף  – 5תכנית אב לצמצום פסולת
מוטי דלג'ו – בראשית דבריו מציין את נכונותה של חברת המליאה אלה קון לסייע
בקידום הנושא .המטרה היא להרחיב את נושא המיחזור ,כפי שהוא גם מוכתב ע"י
המשרד להגנת הסביבה .לישיבה הוזמן היועץ המקצועי למועצה.
אבשלום לוי – מבהיר כי הרשות מונחית ע"י המשרד להגנת הסביבה לדרכי פעולה.
העלויות הגבוהות לפינוי פסולת ולהטלי הטמנה מאיצות הכנת תכניות להקטנת
הכמויות .מתוך חשיבה שפסולת היא משאב אותו ניתן לנצל למיחזור וע"י כך
להקטנת כמויות הפסולת עד לכ 40% -ומכאן גם לצמצום העלויות ,יש לנצל שימוש
בטכניקות של ריסוק גזם לאחר הפרדתו מגרוטאות ושימוש בגזם לחיפוי קרקע
בגינות ושטחי גידול למניעת עשבייה ושמירה על רטיבות הקרקע .מעדכן כי ניסוי
ראשוני להפרדת פסולת יבשה ורטובה מבוצע בימים אלה בישוב גני עם.
צ.פלד – מעדכן כי הישובים קיבלו הצעות מחברות מיחזור לפינוי של קרטון
ובקבוקים ללא עלות.
ד.קוברסקי – מברכת על היוזמה אם כי מעירה על הצורך בהעברת הדרכה והסברה
מקיפה יותר לתושבים .כמו כן יש לדעתה לקבוע גורם אחראי שישמש כתובת לנושא
במועצה.
מוטי דלג'ו – פעולת הסברה היא חיונית והכרחית לצורך הטמעה ומודעות של הנושא
בציבור .אמצעי יעיל ליישום הוא הילדים ומערכת החינוך שתירתם לנושא .מציין את
מזכירת הישוב גני עם ,איילת שחם שהיא הגורם המניע בנושא ביישובה ועוסקת בו
כפרויקט חיים.
א.קון – מברכת על הפרויקט .תומכת בצורך המעשי לכתובת ברורה במועצה ומציינת
כי בישובים ישנם פעילים ותומכים לנושא כמו שקיים גם תקציב.
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יורם פלג – מעדכן כי בישוב גני עם התקיים ערב הסברה וחברים קיבלו חומר בנושא.
א.נדל – מעיר על העדר התייחסות לפסולת זכוכית ואלקטרוניקה.
א.יפתח – מברך על המהלך וקורא לשתף את כל הישובים בפרויקט.
א.בן עטיה – מבקש לקבוע אדם אחראי .לדעתו מנהל המחלקה ,העובד לבדו ועמוס
בעבודה השוטפת ,לא יכול להתפנות לפרויקט חשוב ומורכב זה.
צ.מרציאנו – מעירה שיש לעודד את הישובים להקצאת שטח תוך הקפדה שלא ייהפך
לאתר אשפה חדש.
א.לוי – התייחס לשאלת הח' א.נדל בדבר מיחזור זכוכית משיב כי בשלב זה אין
איסוף של זכוכית .לגבי חלקי אלקטרוניקה ,ניתן לקבוע יום בחודש אליו ירוכזו
כמויות וחברה העוסקת בכך ,תהיה מוכנה להגיע ולאסוף את החומר .חוזר ומדגיש כי
התכנית באה להקטין את עלויות הפינוי ע"י הקטנת כמות .מדגיש כי אין הגבלה
בכמות המכלים למיחזור.
מוטי דלג'ו -מציין כי עלויות המועצה לפינוי אשפה גבוהות ועולות מדי שנה.
בהתייחס לדברי ההסבר שניתנו ודעת החברים מציע להחלטה:
 לאחר שנשמע פירוט והסבר על תכנית האב שהוכנה ע"י היועץ למועצה,מאשרת המועצה את תכנית האב לבחינת חלופות להפחתת פסולת.
 לעודד ישובים להקצות שטח לריכוז גזם נקי ,לריסוק וניצול לשטחיםהציבוריים והבתים.
 המועצה תתארגן לתכנית הסברה והטמעת נושא המיחזור. הפרויקט יבוצע בשלביות שתיקבע ע"י ההתקדמות בשטח ,תוך הסקת לקחיםומסקנות.
 תיבחן העסקה של עובד מיוחד במסגרת מחלקת התברואה. סגן ראש המועצה ,צפי פלד ,שייכנס לתפקידו באופן מלא ב 1-נובמבר ,ילווהאת הנושא.
 לישיבת המליאה הבאה יובא אישור הקצאת תב"ר מיוחד לנושא בהיקף של 1מיליון  ₪עבור הישובים עפ"י קריטריון שייקבע.
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מאמין כי הסברה נכונה ועקבית תביא להטמעת נושא המיחזור אצל הצעירים
והמבוגרים כאחד ואצל הוועדים בישובים .מציע לאשר את ההצעה
בהצבעה המתקיימת:
תומכים 32 -
מתנגדים 0 -
נמנעים 0 -
מאשרים
לסעיף  - 6מינוי חברים בועדות
מוטי דלג'ו – מבקש לאשר החלפת חברים בוועדות לפי הפירוט להלן:
נציגי המועצה בגופים חיצוניים
א .רשות ניקוז ירקון – עמיר שור במקומו של אילן שהם.
ב .אגוד ערים השרון לתברואה – אלה קון במקום אילן שהם.
ועדות המועצה
ועדת חובות ארנונה למיסים – צפי פלד במקום א.שהם
א.
ועדת מלגות להשכלה גבוהה – עמיר שור במקום צילה נוימן
ב.
ועדת שימור אתרים – צפי פלד במקום א.שהם
ג.
ועדת איכות הסביבה – צפי פלד ,יו"ר ,במקום א.שהם
ד.
– אלוף בן-ענת ,מרכז ,במקום איציק רון
ועדת מל"ח
ה.
– אייל צייג ,יו"ר ,במקום א.שהם
ועדת בטיחות
ו.
אלוף בן-ענת במקום איציק רון
– צפי פלד ,יו"ר ,במקום א.שהם
ועדת רכש ובלאי
ז.
ועדת נוער וספורט – ששי דניאל ,רכז ספורט במקום קובי קריזה
ח.
– צפי פלד ,מרכז ,במקום רועי עובד
ועדת חקלאית
ט.
– יצחק אגוזי ,מרכז ,במקום רועי עובד
ועדה לענייני דת
י.
י"א .ועדת ביטחון וחירום – אלוף בן-ענת ,מרכז ,במקום איציק רון
א.עצמון – מתייחס לועדת המכרזים ומעיר על העדר חברים באופן קבוע בישיבות
הוועדה ,מה שמקשה על פעילותה האינטנסיבית ,בכפוף לצרכים ולפעילות המועצה.
א.בן עטיה – מתייחס לישיבות ועדת משנה לבנין עיר אשר הועתקו לאחרונה לשעות
הבוקר ,מה שמקשה על נוכחותו בהן ומבקש לשקול להחזירן לשעות אחר הצהריים.
ב.בוגין – לאור תכיפות המפגשים של ועדת המכרזים ,המתקיימות לרוב בשעות
הבוקר ,אינו יכול להתחייב עוד להשתתף בהן ומבקש להשתחרר מחברותו בוועדה.
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מוטי דלג'ו – ראשית מציין לשבח את התמדתו של הח' א.עצמון הן בישיבות ועדת
המכרזים התכופות והן בפעילויות אחרות במועצה .לעניין מועד ישיבות ועדת המשנה
לתכנון ובנייה ,מעיר כי העתקת הישיבות לשעות הבוקר הייתה לצורך בדיקה.
לאחריה ,ייבחן הנושא מחדש.
מבקש לאשר את החלפת החברים בוועדות כפי שהוצג ברשימה
בהצבעה המתקיימת
 32תומכים
0מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
לסעיף  – 7אישור עבודה נוספת
י.אגוזי – מציג בקשות של עובדים לעבודה נוספת ומבהיר כי הנושא אפשרי בכפוף
לאישור המליאה ובכפוף לכך שלא תיפגע העבודה הקבועה שבמועצה .כן נדרש העובד
אחת לחצי שנה להמציא את הסכמת מנהל המחלקה הרלוונטית להמשך העבודה
הנוספת.
א.

ב.
ג.

ארז שור – סייר שדות במחלקת הביטחון .מאמן בהתנדבות מזה  4שנים
קבוצת כדורעף גברים מהמועצה באולם הספורט ברמת הכובש .נתבקש לסייע
לקבוצת כדור -רשת נשים ברעננה אחת לשבוע בשעות הערב בתשלום .המעסיק
הוא עיריית רעננה.
יובל להב – מפקח בניה בועדה המקומית .מאמן אומנויות לחימה במועדון
מכבי ברמת חן ופעילויות ספורט הקשורות לארגון החרשים אליו הוא שייך.
ענת שמחי – סייעת בגני ילדים .העברת שעורי העשרה בצהרונים.

מבקש את אישור המליאה לבקשות.
מאשרים
לסעיף  – 8ארנונת ועד מקומי נוה ימין
י.אגוזי – בישיבה קודמת הוחלט על המשך דיון לאחר קבלת והעברת חו"ד היועצת
המשפטית .חוות הדעת מחולקת לחברים.
ע.גזית – מסבירה את חוות דעתה המאפשרת גביית ארנונת ועד מקומי בנווה ימין
מתוקף צו המיסים של המועצה והחלטות המועצה .
בחודש נובמבר  2009החליטה מליאת המועצה על גביית ארנונת ועד מקומי נווה ימין
בגין מבני מגורים.
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בידי המועצה אישור השרים משנת  1996להטיל ולגבות ארנונת ועד מקומי בישובים
בהם מיושמת גביה ישירה של ארנונת המועצה ,כדוגמת נוה ימין ,בתעריף העומד
בשנת  2010על סך  ₪ 10.31למ"ר.
לאחר שלא התקבל אישור השרים ,שהינו בבחינת תנאי מתלה ,לבקשת הועד המקומי
להטלה ראשונה של ארנונת ועד ,רואים את הוועד המקומי כמי שלא הפעיל את
סמכותו בנוגע להטלת ארנונת ועד מקומי ואת המועצה כמי שרשאית להפעיל את
סמכותה השיורית בעניין זה.
סמכותה השיורית של המועצה מעוגנת בסעיף ) 133א( לצו המועצות המקומיות
)מועצות אזוריות( התשי"ח –  .1958הסעיף קובע ,כי המועצה רשאית להפעיל את
סמכותה להטיל ארנונת ועד מקומי במקום בו סמכות זו לא הופעלה ע"י הועד.
בנסיבות אלו ניתן לראות את החלטת המועצה מחודש נובמבר  2009כהפעלת
הסמכות השיורית המוקנית לה מכח סעיף ) 133א( לצו המועצות האזוריות,
כשבמסגרתה יוחל התעריף המאושר ע"י השרים בגין ארנונת ועד מקומי למגורים,
קרי סך  ₪ 10.31למ"ר לשנת .2010
י.דלג'ו – לטענתו הגבייה נעשתה שלא כדין והמועצה מבקשת לתת הכשר לפעולה.
אינו מסכים לכך.
א.בן עטיה – לדעתו הישוב והמועצה נמצאים באותו צד של המתרס ועלינו למצוא את
הדרך המשפטית לפתור את הסוגיה.
ג.דור – שואל האם למרות שהמועצה נשענת על החלטת שרים משנת  1996בנושא
הטלת ארנונה לראשונה ומבקשת לאמצה גם בהקשר של נווה ימין ,מדוע צריך את
אישור המליאה.
י.אגוזי – מבהיר את הצורך באישור המליאה לגבי נווה ימין מתוקף החלטת המועצה
משנת  1996להטלת ארנונה על יישובים במועצה .ההחלטה והתעריף הנקוב בה אושרו
ע"י השרים על פי החוק.
מוטי דלג'ו – מציין כי בחו"ד היועצת המשפטית שהועברה למליאה ,מודגש בבירור
שניתן להחיל על נווה ימין את החלטת המליאה ואישור השרים משנת  .1996מבקש
לאשר את ההחלטה.
בהצבעה המתקיימת
 29תומכים
1מתנגדים
2נמנעים
מאשרים
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לסעיף  – 9דו"ח רבעוני 6/2011
מוטי דלג'ו  -מאחר ובטעות ,לא נשלח הדו"ח לחברים ,מציע להוריד את הנושא
מסדר היום.
מאשרים

לסעיף  – 10אישור זכות חתימה בחשבונות לצפי פלד.
י.אגוזי – מבקש לאשר זכות חתימה בחשבונות צור יצחק לצפי פלד ,סגן ראש המועצה
ואחראי על הנושא במועצה.
בהצבעה המתקיימת
 32תומכים
0מתנגדים
0נמנעים
מאשרים

לסעיף  - 11תב"רים
 .1תוספת ל-תבר  -1155כבישים ומדרכות בירחיב)(4,000,000
מימון :היטלי פיתוח ירחיב /מימון ביניים ק.פיתוח

₪ 520,000

 .2רכישת מזגנים למוסדות חינוך
מימון :קרו פיתוח

₪ 175,000

 .3תוספת ל -תבר -1238הלואה לצורך פיצויים
בגין תשלום פיצויים עפ"י סעיף  197למשפחת גוטסמן.
החזר :מקרן פיתוח

₪ 5,000,000

תברים שלא נידונו בהנהלה
 ** .1השלמת עבודות תשתיות ביוב בירחיב
**התחברות לביוב

₪ 46,000

מימון :היטלי ביוב
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 .2הקמת מועדון במתן-תוספת )( 2,170,000
מימון :מפעל הפיס )( 1,051,000
השתת' בעלים)( 1,119,000
₪ 124,000
מענק ישובים גדולים
 .3מערכת מצלמות בי"ס צור יצחק)מוקד רואה(
מימון :משרד החינוך

₪ 124,000

₪ 50,000

 .4תוספת ל-תבר -1261סקר נכסים ומדידות לצרכי ארנונה )(1,250,000
₪ 1,000,000
מימון :קרן פיתוח
י.אגוזי – מעדכן כי תוצאות סקר הנכסים עד כה מתבטא בתוספת של  7מיליון ₪
בארנונה.
ז.רוט – מעירה כי על רשלנות בעבודת הסוקרים בעוד בעבר נעשו מדידות מדויקות
יותר .התוצאה שתושבים נדרשים לשלם  ₪ 300למדידה חוזרת שברוב המקרים
נמצאת שגוייה.
י.אגוזי – מבהיר כי במקרים כאלה ,מקוזז הסכום .מציין כי יש מקומות בהן לא ניתן
להיכנס לנכס ואז נעשית הערכה.
א.בן עטיה  -לדעתו יש לשלם לחברה רק לאחר השלמת ואישור המדידות ואף לדרוש
קנס במקרים של טעויות והגדלת המטרים בנכס.
ע.שפרוט -מוסיף כי תושבים נדרשים אף לתשלום רטרואקטיבי ,מה שגורם הכבדה
עליהם.
מוטי דלג'ו – לאור הערת הח' ז.רוט ,ותלונות שקיבל בנושא ,יבקש להזמין את 2
החברות המבצעות מדידות במועצה לבירור על מספר ההשגות של התושבים .להנהלה
יובא דו"ח של השנה האחרונה על כל ההשגות ותוצאותיהן.
בהצבעה המתקיימת לתב"רים  1-3שנדונו בהנהלה ולתב"רים  1-3שלא נדונו
בהנהלה:
 30תומכים
0מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
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בהצבעה המתקיימת לתב"ר  4שלא נדון בהנהלה
 25תומכים
5מתנגדים
0נמנעים
מאשרים

הישיבה ננעלה !

ד"ר מוטי דלג'ו
יו"ר

יצחק אגוזי
גזבר מזכיר

רשמה :
צילה משה
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