
 
   פרוטוקול

    32המועצה מס'    מליאת מישיבת
 18:00בשעה  21.10.2010   ראשוןביום  התקיימה אשר

 המועצה בשפיים  במשרדי
 

 משתתפים:
 אלי ברכה, ראש המועצה 

 מאיר דור, סגן ראש המועצה 
 שפיים  –הדר לייואי  אודים   –סימן טוב יצחק 

 שפיים   –אשר שליין    אודים  – גדעון אליאסף
 געש   –ערד סלוצקי  ארסוף קדם   –דני מנהיים 

 געש  –שלמה ניימן  בני ציון   –יוסי הס 
 כפר נטר   –עמי הולנדר  בני ציון   –שי שילר 

 בצרה  –ראובן לוין 
 

 כפר נטר   –נוגה פז 

 בית יהושע   –יוסי תאט  בצרה   –תומי שני 
  תל יצחק  –פבלו לם 

  תל יצחק   –אזולאי אברהם 
  חרוצים   –כהן אבי 

  רשפון   –הנרי צימרמן 

  רשפון  -רמי דור       
  
  
 

 :מוזמנים
 עו"ד ישראל נשבן  , יועץ משפטי 

 דורון כהן, גזבר המועצה 
 המועצה  הילה טרייבר, מזכיר

 
 לא הגיעו:

 בית יהושע, –מיכאל חרובי ,  יקום    -יקום , נועם לירון–עידן שחם  גליל ים,  –אלון שופט 
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 מחליף את יצחק דרעי כנציג בני ציון במליאת המועצה.  שי שילר .א
 ג' לפקודת המועצות.  35נשבע לפי סעיף סעיף   שי שילר 

 
 

 
 :על סדר היום

 
 
 :    17.10.2010  -מתאריך ה 30אישור פרוטוקול מס'  .1
 

 הצבעה:
   13-בעד 
   1 –נגד 

   0  –נמנע 
 

 הוחלט:
 .  30לאשר את פרוטוקול מס'  

 
 :   31.10.2010 -שלא מן המניין מתאריך ה 3אישור פרוטוקול מס' 

 
 הצבעה: 

   15 –בעד 
   0 –נגד 

   0  –נמנע 
 

 הוחלט:
 שלא מן המניין.    3לאשר את פרוטוקול מס'  

 
                           

 :  תב"רים  .2
 

לשימוש בכספי היטלי ההשבחה  גזבר המועצה הסביר כי כמידי שנה המועצה מאשרת תב"רים של הישובים 
 הנמצאים ברשותם.  

 
מס'  יישוב  

 תב"ר  
תב"ר  

 מאושר   
תב"ר   הגדלה  

 מעודכן  
 הצבעה              

 נמנע   נגד   בעד 
 1 1 19 1237 17 1,220 673 .שפיים   1

 0 1 20 2115 215 1,900 674 רשפון  . 2

 1 1 19 109 27 82 676 . אודים  3

 0 1 19   772 22 750 677   בית יהושע  . 4

 0 1 20   760 85 675   678   בצרה . 5

 0 1 19 494 87 407   680   כפר נטר .6

 3 16 1    450 120 330   681    . חרוצים 7
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 החלפת קירות אסבסט בבית הספר התיכון.    – 715תב"ר מספר  
 

 ₪ .  ₪45,000 , קרנות המועצה   ₪280,000 מתוכן משרד החינוך   325,000 –סכום התב"ר 
 
 

 הצעת החלטה: 
 החלפת קירות אסבסט במימון משרד החינוך וקרנות המועצה.   – 715לאשר את תב"ר מס' 

 
 הצבעה:

 פה אחד  –בעד 
 

 הוחלט:
 עצה.   החלפת קירות אסבסט במימון משרד החינוך וקרנות המו   – 715לאשר את תב"ר מס' 

 
 
   : בנושא חיוב ועדים מקומיים בגביית מיסי ועד מקומי  דיון  . 3
 

יוסי תאט, יצחק סימנטוב, אברהם אזולאי, נוגה פז, אבי כהן, ראובן לוין,   לקחו חלק בדיון : אלי ברכה,
 עמי הולנדר , אשר שליין, תומי שני, גזבר המועצה, יועץ משפטי.  

 
מדובר בחיוב כל הועדים המקומיים בהטלת מיסי ועד מקומי , לשם כך יש צורך באישור משרד הפנים ואת  

 .   28.11.2010 -הבקשות לכך ניתן להגיש עד ה
ועדים מקומיים שלא מטילים מיסי ועד מקומי: תל יצחק, שפיים, גליל   4ראש המועצה הסביר כי כיום יש 

ם וחרוצים. המשמעות בקיבוצים היא רישומית בלבד למעט בתל יצחק . מדובר בהטלה בסיסית ראשונה  י
ובכך להשוות גם את רמת  בסיס הרעיון הוא לבצע חלוקת נטל מס שווה בין כל התושבים  ₪ למטר.  10של  

 השירותים הניתנים .  
 

התנהל דיון סביב: נטל המיסים על חרוצים, זכותו של הועד המקומי להשמיע את טענותיו לפני המועצה  
המשמעות     חוסר  טרם קבלת ההחלטה, חלוקה שווה של ארנונה ליישובים כתחליף לתשלום מיסי הועד,

של הטלת מיסי ועד מקומי בקיבוצים וההשלכות שלו, המקום של המועצה לכפות הטלת מיסים על ועד  
 מקומי, הפער בסכומים המשולמים כיום בין הועדים השונים.  

 
 הצעת ההחלטה:  

  10  -המועצה מחליטה לפנות לועדים המקומיים כדי שיטילו בתחומם מיסי ועד מקומי בשיעור שלא יפחת מ
יוזמן לדיון באותו    28.11.2010 -₪ למטר. ועד שלא ייקבל החלטה על הטלת מיסי ועד מקומי עד ליום ה

תדון בעניין  היום במליאת המועצה למתן הסברים מדוע אינו מטיל את מיסי הועד המקומי. המועצה 
 על הטלת מיסי ועד מקומי על אותו ועד מקומי.    28.11.2010 -ותחליט בישיבתה ב

 
 :הצבעה

 17-בעד 
 1   -נגד 

   0-נמנע  
 

 הוחלט:
 לאשר את הצעת ההחלטה.  
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 :     יום למליאה הבאה  סדר קביעת  . 4
 

 נושא 
 

 הערות                  הוחלט  נמנע   נגד   בעד 

  לאשר 0 0 18    2011אישור צו ארנונה לשנת  .1

דיון בנושא מדיניות המועצה . 2
בגביית ריבית והצמדה  

 לתשלומי ארנונה שלא נגבו. 

  לאשר 0 0 15

הטלת מיסי ועד מקומי על . 3
   ועדים מקומיים 

  לאשר 1 0 18

בטיחות גני ילדים וגני    4
 משחקים . 

במקום לקיים דיון הוחלט כי    0 0 18
תוציא דוח בנושא   המועצה  

 בטיחות גני ילדים וגני משחקים
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשמה: הילה טרייבר 
 19:00הישיבה הסתיימה בשעה: 

 
 בכבוד רב ,                                                                                         
 אלי ברכה                                                                                          

                                                                                                                                                    ראש המועצה                                                                                         


