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 גזרמועצה אזורית 
 15מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 30.06.2020, "ףתש ח' בתמוז, ישישלמיום 
         

 המועצה תראש -   רותם ידלין גב'  משתתפים:
 חברת מועצה -  יהודית דהןגב' 
 חבר מועצה - יואל ויינגרטין ג'ינג'ימר 
 חבר מועצה -  איתי שייביץמר 
 חבר מועצה -  גד איצקוביץמר 

 חבר מועצה -  אבי אביטלמר    
 חבר מועצה -  רחמים מימוןמר    
 חבר מועצה -   אלעד לוימר    
 חבר מועצה -   רן שדהמר    

 חבר מועצה -   עמיר כהןמר 
 חבר מועצה -  אמיר קרסנטימר 
 חברת מועצה -  דרורה בלגהגב' 
 חברת מועצה - מיכל דבורצקי עיניגב' 
 חבר מועצה -   רן שובעמר 
 חברת מועצה -  מיכל ילובסקיגב' 
 חבר מועצה -  שנייויס יהודה מר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חברת מועצה - רונית ויתקון ברקאיגב' 

 חבר מועצה -   אורי נדםמר    
 

 חבר מועצה -  ישראל פרץמר   :חסרים
 חברת מועצה -  צביה אלבזגב'    

 חבר מועצה -  נריה הרואהמר 
 חברת מועצה -  חיה לזר נוטקיןגב' 

 חבר מועצה -  ישראל כהןמר    
 מועצהחבר  -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה - יוחנן יומטוביאןמר 

 
 מנכ"לית  -   כרמל טלגב'   נוכחים:

 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד    
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
 מ. לשכת ראשת המועצה -  אילנית ביטוןגב'    
 עוזרת ראשת המועצה -  אופיר עלוהגב'    

 

   על סדר היום:

 . 2021צו מיסים למועצה לשנת  אישור .1

 . 2021צו מיסים לוועדים המקומיים לשנת אישור  .2
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 . 2021אישור צו מיסים למועצה לשנת  .1

 

 . 2021אישור צו מיסים לוועדים המקומיים לשנת  .2

 

, נעשה את זה 15אני פותחת את ישיבת מליאה מספר   :גב' רותם ידלין

 ברצף ברשותכם.

צריכים  כזכור אנחנו. 2021עוסקת בצו המיסים לשנת  15פר ישיבת מליאה מס

ם של שזה היום לקראת השנה הבאה. צו המיסי 30.6.20-לאשר צו מיסים עד ה

ואחר כך נאשר את צו המיסים של היישובים.  המועצה, אנחנו קודם נאשר אותו

בצו המיסים של המועצה אנחנו בעצם לא נוגעים בשיעור עדכון אוטומטי של 

. אנחנו מבקשים את אישורכם לעדכן את צו המיסים 2020מהתעריף של  1.1%

חושבים שזה לא נכון לעשות איזה שהם שינויים אנחנו בשיעור הזה בלבד. 

 מעבר בשלב הזה, ואנחנו נלך עם העדכון האוטומטי של חוק ההסדרים. 

 הוהנתונים האל בכל הנוגע ליישובים, התבקשנו לעשות השוואת ארנונה כזכור

בפניכם. ביישובים שלנו הארנונה היא מאוד דיפרנציאלית, יש  נמצאים

ויש  למ"ר₪  20הארנונה שלהם עומדת על יישובים כמו כפר שמואל לדוגמא ש

 למ"ר. יש לנו₪  11.47שהארנונה שלהם עומדת על  ,יישובים כמו יציץ לדוגמא

פחות ב םוארבעת היישובים האלה נמצאי יישובים שנמצאים בתחתית הטבלה 4

 .מהתעריף של המועצה 30%-מ

מתעריף  30%-שמבקשים להעלות להארץ ביישובים בשלטון הדו רובדי בכל 

 המועצה, משרד הפנים מאשר לעשות את זה. 

ואנחנו חשבנו שנכון להביא את זה  להעלות היישובים האלה פנו אלינו וביקשו

 לאישורכם. 
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ואנחנו בסך  ים במועצהם עם התעריפים הכי נמוכשוב, זה ארבעת היישובי

יציץ, ליישובים  למ"ר לשנה ₪  11.53למינימום שהוא  הכול משווים אותם

וזה מה שאנחנו מבקשים למ"ר לשנה ₪  11.53ומשמר דוד  שעלבים, עזריה

 להביא לאישורכם. 

זה שינוי מינורי אבל שינוי מינורי על בסיס שינוי מינורי, אצל חלקם אגב זה 

 אגורות.  19

נוסז  :גמליאל מר דוד ₪  5,0001-ל₪  5,000בין ליישוב  תפו הכנסה 

כל השנה. ל

ברה, אני מזכירה לכם את הדיונים של שנה שע  :גב' רותם ידלין

. את הבקשה אישר ודחהשביקשנו יותר ביותר יישובים ושמשרד הפנים לא 

 ואנחנו במקרה הזה יודעים, יש לנו כברנו לא רוצים להיות שוב במצב הזה אנח

רד הפנים שיאשרו לנו את זה, ככה שאנחנו לא מבקשים פה רולינג של מש-פרה

 משהו שלא יתקבל אחר כך. 

 כל סעיף בנפרד.  ,םאלה שני הסעיפים שמובאים לאישורכאז 

 .2021אנחנו נצביע קודם על אישור צו המיסים למועצה לשנת 

 מי בעד? פה אחד וכאמור זה אוטומטי. 

לאה חוקית. עם הע  :מר דוד גמליאל

העלאה חוקית, לא מעבר כמובן.   :גב' רותם ידלין

, עם 2021את צו המיסים למועצה לשנת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .1.1%ההעלאה החוקית בגובה של 
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אנחנו מצביעים על אישור צו המיסים ליישובים   :גב' רותם ידלין

למעט  האוטומטיתת כל היישובים, שוב על , אנחנו מאשרים א2021לשנת 

 11.53-שמיישרים קו ליציץ, משמר דוד, עזריה ושעלבים  -היישובים שאמרתי 

 .למ"ר לשנה₪ 

 מי בעד? 

 

 רותם, יש סיבה שמצליח בלבן?     דובר:

 

כ  :גב' רותם ידלין  ,י הם עדיין לא העבירו לנו אישורמצליח בלבן 

 אנחנו נביא לכם אותו בפעם הבאה. 

 

אתה ו, כי מצליח לא הגיש מאשרים את מצליח לא  :מר דוד גמליאל

  .הרשומים בטבלה היישוביםשאר מאשר את כל  בעצם

 

 לבקש העלאה חריגה שיהיה ברור.  ומצליח לא יוכל  :עו"ד חן סומך

 

מי שלא ביקש העלאה חריגה עד היום, לא יכול   :גב' רותם ידלין

ניישר אותם לאוטומטי.  לבקש העלאה חריגה ובגלל זה אנחנו פשוט 

 מי בעד?

  אושר פה אחד.

 ד מודה לכם ושמחה על הישיבה הזאת.אני מאו

 . 15אנחנו סוגרים את ישיבה מספר  ,תודה רבה
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לשנת יים לוועדים המקומאת צו המיסים : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .  1.1%החוקית בגובה של  העלאהע"פ הרשימה המצ"ב עם ה 2021

 -ליישובים הבאים אושרה העלאה חריגה

 ₪ 0.06העלאה בגובה של  -יציץ 

 ₪ 0.19העלאה בגובה של -משמר דוד 

 ₪ 0.03העלאה בגובה של  –עזריה 

 ₪ 0.17העלאה בגובה של  –שעלבים 

מס' 
סידורי

אופן 
הגביה

ם סכו שם הישוב
למ"ר 
2020 
מאושר
בש"ח

סכום 
למ"ר 
2021 
מאושר
בש"ח

תעריף  
מומלץ 
לאישור 
חריג 
2021  
ש"ח 

למ"ר  

פער

 11.66       בית חשמונאימ 1
11.79 

 11.41       בית עוזיאלמ 2
11.54 

___   ___  גזרע 3

 14.50       גני הדרע 4
14.66 

 11.75       גני יוחנןע 5
11.88 

 11.41       חולדהע 6
11.54 

 11.41       רמב"ם-ידמ 7
11.54 

 11.35       יציץמ 8
11.47 

       11.53 

0.06 
 14.36       ישרשמ 9

14.52 
 11.95       כפר בילוע 10

12.08 
 16.27       נון-כפר בןע 11

16.45 
 20.37       כפר שמואלע 12

20.59 
 11.59       כרמי יוסףע 13
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11.72  

          13.48        מצליח מ 14
13.63  

  
  

          14.25        איילון משמר מ 15
14.41  

  
  

          11.22        משמר דוד ע 16
11.34  

       11.53          
0.19  

          16.97        נוף איילון ע 17
17.16  

  
  

     ___   ___   נען ע 18
     ___   ___   נצר סירני ע 19
          11.40        סתריה ע 20

11.53  
  

  
          11.37        עזריה מ 21

11.50  
       11.53          

0.03  
          16.10        פדיה ע 22

16.28  
  

  
          11.57        פתחיה מ 23

11.70  
  

  
          17.61        רמות מאיר ע 24

17.80  
  

  
          11.24        שעלבים ע 25

11.36  
       11.53          

0.17  

              

              

              

              

              

              
 

 

 

 

_________________     ______________________ 

 גב' כרמל טל                      רותם ידלין         

 המועצה יתמנכ"ל       המועצה תראש       
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 קובץ החלטות

 
 . 2021אישור צו מיסים למועצה לשנת  .1

 
 . 2021אישור צו מיסים לוועדים המקומיים לשנת  .2

 

, עם 2021את צו המיסים למועצה לשנת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .1.1%ההעלאה החוקית בגובה של 

 

ת לשנלוועדים המקומיים את צו המיסים : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .  1.1%בגובה של  החוקיתההעלאה ע"פ הרשימה המצ"ב עם  2021

 -ליישובים הבאים אושרה העלאה חריגה

 ₪ 0.06העלאה בגובה של  -יציץ 

 ₪ 0.19העלאה בגובה של -משמר דוד 

 ₪ 0.03העלאה בגובה של  –עזריה 

 ₪ 0.17העלאה בגובה של  –שעלבים 

 

מס' 
 סידורי

אופן 
 הגביה

סכום  שם הישוב
למ"ר 
2020 
 מאושר
 בש"ח

סכום 
למ"ר 
2021 
 מאושר
 בש"ח

תעריף  
מומלץ 
לאישור 
חריג 
2021  
ש"ח 

 למ"ר  

 פער

          11.66        בית חשמונאי מ 1
11.79  

  
  

          11.41        בית עוזיאל מ 2
11.54  

  
  

     ___   ___   גזר ע 3
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          14.50        גני הדר ע 4
14.66  

  
  

          11.75        גני יוחנן ע 5
11.88  

  
  

          11.41        חולדה ע 6
11.54  

  
  

          11.41        רמב"ם-יד מ 7
11.54  

  
  

          11.35        יציץ מ 8
11.47  

       11.53          
0.06  

          14.36        ישרש מ 9
14.52  

  
  

          11.95        כפר בילו ע 10
12.08  

  
  

          16.27        נון-כפר בן ע 11
16.45  

  
  

          20.37        כפר שמואל ע 12
20.59  

  
  

          11.59        כרמי יוסף ע 13
11.72  

  
  

          13.48        מצליח מ 14
13.63  

  
  

          14.25        משמר איילון מ 15
14.41  

  
  

          11.22        משמר דוד ע 16
11.34  

       11.53          
0.19  

          16.97        נוף איילון ע 17
17.16  

  
  

     ___   ___   נען ע 18
     ___   ___   נצר סירני ע 19
          11.40        סתריה ע 20

11.53  
  

  
          11.37        עזריה מ 21

11.50  
       11.53          

0.03  
          16.10        פדיה ע 22

16.28  
  

  
          11.57        פתחיה מ 23

11.70  
  

  
          17.61        רמות מאיר ע 24

17.80  
  

  
          11.24        שעלבים ע 25

11.36  
       11.53          

0.17  

              
 

 

 




