כ"ח בסיון תשע"ה
2015
 15יוני

פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים
הישיבה התקיימה ביום 14.06.15

נוכחים :פטר וייס-ראש המועצה ,יובל אנוך ,ג'ו לוי ,יוסי וסרמן ,ניסים מימון ,חיים אלקובי ,יובל אלון ,יוחנן
יומטוביאן ,מיה היימן ,יוסי כחלון ,ישראל כהן ,יהודה גבאי ,ישראל פרץ ,רותם בנבנישתה.
בהשתתפות :אריאל הילדסהיימר – מנכ"ל המועצה ,דוד גמליאל – גזבר המועצה ,שרה ברוש – מנהלת מח'
שכר והנה"ח ,גלית דהן – מנהלת לשכת ראש המועצה.

הנהלה:
 .1אישור סדר יום לישיבות מליאות מועצה מס'  553,552ו.554-
פטר וייס :מציג את סדר היום לאישור.
סדר יום לישיבת מליאה מס' :)28/06/15( 552
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס' .551
 .3אישור תב"רים.
 .4אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת .2016
 .5אישור עדכון תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2015
סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' :)28/06/15( 553
 .1אישור צו מיסים למועצה לשנת .2016

2

סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' :)28/06/15( 554
 .1אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת .2014
מי בעד אישור סדר יום לישיבות מליאה מס'  553,552ו?554-
מי בעד? פה אחד
החלטה :אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס'  553,552ו.554-

כספים:
 .1אישור תב"רים.
 .2אישור צו מיסים לשנת .2016
אישור תב"רים:

תברים לאישור ועדת הכספים 06/2015
א .תב"רים חדשים
מספר

סכום

נושא

תב"ר
1

מקור מימון

הבהרות

ש"ח
פרויקט פירסט

80,000

קרנות הרשות

פטר וייס :מי בעד אישור תב"רים ,ע"פ הרשימה.
החלטה :אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה ,לקראת הדיון במליאת המועצה.
אישור צו מיסים לשנת :2016
פטר וייס :אנו מבקשים לאשר לשנת  2016צו מיסים עם העלאה של  10%לעסקים.

הרצוג תשע"ו,
תחרות רובוטיקה ארצית
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חיים אלקובי :הייתה עליה של  20%לפני כשנה.
פטר וייס :התכנית הייתה העלאה של  4פעמים  ,25%זאת הייתה החלטת הממשלה.
אנחנו תחת מתקפה מול ועדות גבולות ומאחר והמיסים נמוכים ,ואנו רוצים להמשיך לתת שירותים ,והמדינה
הורידה את המענק -אנחנו צריכים לגבות עוד .10%
דוד גמליאל :משרד הפנים מבקש להשוות את תעריפי המיסים של סיווגי שירותים ותעשיה מלאכה לתעריפי
הנפה ,נקבע כי אנו שייכים לנפת רמלה ,התעריף הנפתי לשירותים ומסחר מגיע לכ ₪ 190 -למ"ר בפועל אנחנו
נמצאים מתחת לתעריף זה ובתחשיב המענק הכללי מוגדר כי ההכנסות שלנו נגזרות ,כאילו אנו גובים ₪ 190
למ"ר מסחר ושירותים ,דבר שגורר תחשיב שלילי של מענק משרד הפנים ,המועצה תקבל תוספת של  3מיליון
 ₪ואף יותר.
מוא"ז חבל מודיעין העלו ב 10% -גם מהסיבות כי ועדות גבולות רוצות לקחת חלקים מהשטחים המניבים
ארנונה ולכן הוא מעלה על מנת לשמר את המקורות הקיימים בכדי לא להוריד רמת שירות.
חיים אלקובי :איך זה מסתדר עם ההחלטה שלא מעלים ארנונה? במועצה בשנתיים העלו את המיסים
לעסקים.
דוד גמליאל :אנחנו עדיין נמוכים יחסית לנפה.
מיה היימן :יש לך מרכז מסחרי בבית חשמונאי ,בכרמי יוסף ,אני חושבת שבשביל גם להראות בסדר אתה
מעלה ואני מצדיקה את זה אבל מ י שנהנה זה לא נשר וחב' חשמל ,אנחנו מעניינים התושבים שנהנים מזה.
ואולי צריך לתת יותר מאשר מה שהמועצה נותנת היום.
פטר וייס :זה לא מידתי ,הארנונה כאן נמוכה ובערים אחרות שמכניסות יותר מהארנונה לא מקבלות יותר.
חיים אלקובי :אתם מדברים על איזה שהוא ממוצע וזה לא מובן לי.
פטר וייס :בשביל להעמיק את הידע שלך בנושא אתה מוזמן לשבת עם דוד גמליאל.
מה שאני ממבין ממיה ,אם הייתה אפשרות לעלות את הארנונה רק לבעלי החברות הגדולות היה לנו קל ובכדי
להקל על העסקים הקטנים כדי שהם ימשיכו לתת לסביבה הקרובה (התושבים) לשרת את התושב.
למה מספרה ברמלה צריך לשלם  ₪ 190-180ארנונה ובמוא"ז גזר צריך לשלם פחות.
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ישראל פרץ :אני אומר שאולי צריך לקחת את הדברים ולחשוב עליהם.
פטר וייס :זה לא עסק פרטי ,הולכים לקראת מהלכים לטובת התושב ,ישנם פרוייקטים גדולים כמו פיצול
בתי ספר ,בניית בתי ספר חדשים כל זה עולה כסף בנוסף לכך והיוזמה הזו להעלות את הסכום בכדי שאם לא
נקבל אישור נוכל לתבוע את משרד הפנים.
ישראל פרץ :למה ההצעה היא דווקא .10%
פטר וייס :הרעיון הוא ש 10% -הוא לא סכום גבוה מאוד ואישרו לנו בעבר .10%
רותם בנבנישתה :על איזה עסקים אנחנו מדברים?
דוד גמליאל :כל הקשור למלאכה מסחר ושירותים וכן תעשיה ,דיברנו על כך לפני שהגעת ,יש שינוי במועד
ואישור צו המיסים עד  30/06/15אנו מבקשים תוספת של  1.27%וכן .10%
פטר וייס :מי בעד אישור צו מיסים לשנת ?2016
החלטה :אושר צו המיסים לשנת  ,2016לקראת הדיון במליאה.

רשמה :גלית דהן

חתימות :

_________________
ראש המועצה  -פטר וייס

_______________________
מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר

