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  ע"תש, כסלו' ז 
  2009, נובמבר 24 

  
  17.11.09מתאריך  200910/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  
  

  :נוכחים
  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי

  חברת מליאה -  שמחה אשואל ' גב
  חבר מליאה -    ד פיני דנינו"עו
  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו"עו

  חבר מליאה -    מר יגאל להב 
  חבר מליאה -    מר אסי לוי

  חבר מליאה  -    מר אבי לנקרי
  חבר מליאה -    מר יורם לסר

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ
  

  :משתתפים
  יועץ משפטי -  ד ברוך חייקין"עו

  גזבר המועצה -  מר גיורא ראובני 
  מוניציפאלית' מנהל מח -    אריק זורגר

  
  דווח הרצל 

  וש מבניםחיד –ן "ס רימו"בישינויים והתאמות מוסדות חינוך  – 388 ר "תב
  .ח"מלש 1בהשתתפות משרד החינוך בסך 

  .ס רימון "ח לביה"מלש 1אושר המיועד לשיפוצי בתי ספר ₪ מליון  130מתוך תקציב של 
   .כדי לתת דחיפה נוספת ס החלטנו למקד ברימון את התקציב"בתיה 4מתוך 

  .ביישוב 1ס הוא מקום "ב מראים שביה"מבחני המיצ
  .ח"מלש 1מקיף של  ס באופן"החלטנו לשפץ את ביה

  
  .בעד  : הצבעה
  .אושר פה אחד  :החלטה

  
  גיורא

  ישראל  בנק דקסיהבפתיחת חשבון 
לכל פרויקט שימומן על ידי  מ"המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע

  .2011 –ו  2010מפעל הפיס במענקים לשנים 
  .מ"ק דקסיה ישראל בעיובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנ

  .בעד  :הצבעה
  .אושר פה אחד  :החלטה

  
  ס"חברה כלכלית ומתנ ,דים מועצה"אישורי חח

  
בפני המליאה מוגשת בקשה לאשר את הסעיפים הבאים בתנאים כפי שסוכמו עם 

  :הבנקים

  .י תנאי הבנק"עפ 2010ח בבנק המזרחי לשנת "מלש 1.5ד של המועצה בסך "חח אישור     .1

ההכנסות העצמיות של הרשות ושיעבוד הארנונה לטובת בנק המזרחי לשנת  שיעבוד ישורא     .2
  .ח"מלש 1.5ד של "חח למסגרת 2010

  .י תנאי הבנק"עפ 2009בבנק אוצר החייל לשנת ₪  400,000של המועצה בסך  ד "חח אישור     .3
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בנק אוצר החייל של הרשות ושיעבוד הארנונה לטובת  העצמיותשיעבוד ההכנסות  ישורא  .4
  .ח"ש 400,000של  ד"למסגרת חח 2010לשנת 

  .2010לשנת ₪  100,000ס "ס בבנק המזרחי ע"ד של המתנ"חח אישור     .5

לשנת ₪  100,000ס "ס בבנק המזרחי ע"ד של המתנ"של המועצה למסגרת החח ערבות אישור     .6
  .י תנאי הבנק"עפ 2010

  .2010לשנת ₪  170,000ס "בבנק המזרחי ע ד של החברה הכלכלית"חח אישור     .7

ס "המזרחי ע   ד של החברה הכלכלית בבנק "של המועצה למסגרת החח ערבות אישור  .8
  .י תנאי הבנק"עפ 2010 לשנת ₪  170,000

  .בעד  : הצבעה
  .אושר פה אחד  :החלטה

  
  ראש המועצה מינוי סגן ראש מועצה וממלא מקום

  הרצל 
. גן ראש מועצה למצב שבו ראש המועצה בחופשה או בנבצרות זמניתמ וס"פ הנוהל יש למנות מ"ע

, ללא כל תמורה אחרת ללא שכרהתפקיד . תושבים  10,000היות ובקרני שומרון יש מתחת ל
  .התפקיד בתואר בלבד

  .למנות את אסי לוי מציע
  .)בני(יצא  1    )יגאל ויורם(נגד  2    בעד 6  :הצבעה
  .אושר  :החלטה

  
  גיורא

  הלעקרוני לאור קיצוץ הממש דיון
  .10%הצעה להגדלת תעריף הארנונה ב   . א
  .ימותיהגדלת הנחות לאוכלוסיות מסו  . ב
  .חדשה ת"הובאז  שקיעיםאישור מנגנון הנחות למ  . ג
  

  גיורא
ערוך שינוי בהחלטה הקודמת ל שצברנו בשנה האחרונה הנושא ההנחות  מציע ןלאור הניסיו

  :לאשר הגדלת הנחות לו
  :תיקון הנחות ארנונה בסעיפים המפורטים

 .80% -ל 64% -הנחת אי כושר תועלה מ .1

 .מטר 100עד  100% -ל 80% -השלמת הכנסה תועלה מ+ הנחת מקבלי קצבת זקנה  .2

 .70% -ל 56% -הנחת גמלת סיעוד תועלה מ.    3

  אבי
ולהעלות למקסימום את ההנחות בכל הסעיפים  2007ב  לבטל את כלל ההחלטה שהתקבלהמציע 

  .לא רק בסעיפים שהועלו
  

  הרצל
  .להצבעה את הצעת גיורא מעלה

  .בעד  :הצבעה
  .אושר פה אחד  : החלטה
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  הרצל
לאור העובדה שברצוננו לקדם את הפיתוח של  שייהתינו בנושא אזור התעומבקש להסביר את הצע

מציע לעשות מדרג הנחות ליזמים שיקדמו ) למפעל כנפי מתכתדונם צפונית  93(ת החדש "אזוה
  :פ המפרט הבא"תוכניות ופיתוח ע

  
 :  התת סיווג חדש לאזור התעשיי

  :חדש כדלקמן' ק ח"לצו הארנונה יוסף ס 2.10בסעיף  

אשר יתקיימו בהם כל התנאים  'ק ז"ס 2.10' בעלי הזכויות בנכסים המפורטים בסע  . ח

  :המפורטים להלן

          יחד עם כל בעלי הזכויות , הצפוני החתמו על הסכם לתכנון פיתוח של שטח אזור התעשיי   .1

  . 1.4.10עד יום , האחרים      

, יחד עם כל בעלי הזכויות האחרים, הצפוני החתמו על הסכם לפיתוח של שטח אזור התעשיי   .2

  . ב קרני שומרון"יוחדת לתוחודשים ממועד אישור תכנון הפיתוח על ידי הועדה המ 6תוך 

  . חודשים מיום אישור התוכנית לפיתוח השטח 6החלו בבניה בפועל תוך   . 3

בשלוש השנים הראשונות ממועד , כדלקמן 'ק ז"יהיו זכאים להפחתה מהתעריף הנקוב בס      

  :כמפורט להלן, החתימה על הסכם התכנון

  . 75% –ן בשנה הראשונה ממועד החתימה על הסכם התכנו      

   50% –בשנה השניה ממועד החתימה על הסכם התכנון       

  . 25% –בשנה השלישית ממועד החתימה על הסכם התכנון       

שנים מיום אישור התכנית  2בעל זכויות שהחל לבנות כדין בפועל תוך , על אף האמור לעיל      

  :כדלקמן, 'ק ז"יהיה זכאי להפחתה מהתעריף הנקוב בס, לפיתוח השטח

   75% –בשנה הראשונה לבניה       

   50% –בשנה השניה לבניה       

  .בעד  :הצבעה
  .אושר פה אחד  : החלטה

  
  רצלה

ח  מהמענקים שהתקבלו "מלש 1.5 -הציג את הצורך ההכרחי בהגדלת הארנונה לאור קיצוץ של כ
  . ניםח במענק האיזון של משרד הפ"מלש 1.1 -ממשרדי הממשלה השונים ובתוך זה כ

  
   בני

  .כך נסתדר גם בהמשך, כמו שהסתדרנו עד היום
  .אין צורך להעלות ארנונה

  
  יגאל
  .להביא הכנסות אחרות ונוספות ממקומות אחרים מציע

  .אביא הצעות לישיבה הבאה
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  אבי
  ?מבקש לדעת מה יהיה אם יהיו עוד קיצוצים של הממשלה

  .בכל פעם, יס של התושבכמו כן לא בטוח שזה דבר נכון להכניס את היד לכ
צריך . צריך לראות שנהיה יכולים להמשך להתקיים באופן הגיוני וסביר עם שירות טוב לתושב

  .לראות מהיכן מביאים עוד כסף
  

  מיכאל
  .כ יש עליה בתקציבי המועצה"בסה

  .כמו שהתושב עושה קיצוץ כך גם המועצה צריכה לקצץ בהוצאות
  

  שמחה
  .הוספת ארנונה היא קשה מאוד) 'ורת וכומס בצ/ שמירה (לאור הגזרות 

  
  צלרה

  .גזבר/ להגדלת הכנסות לעמוד בקשר איתי אחרות  או הצעות  מבקש שאם למישהו יש רעיונות
  .הנושא מחייב חשיבה עמוקה

הגדלת  למרות הקושי הגדול שלי מבחינה אישית אני חושב שאם לא תהיה, דעתי באופן אישי
  .יותר מאשר ארנונה לטובת שירותים שוניםהארנונה אזי התושב ישלם הרבה 

ולכן למרות הכל לדעתי רצוי להעלות כי זה יהיה לטובת התושב בשורה  )'וכו/ העשרה / חוגים (
  .בכסף שלו ולטובתו, התחתונה

  .אלא שישלם כמה שפחות, אני נגד שהתושב ישלם הרבה
  .לחודש₪  20 – 60מדובר בתוספת של 

  
  
  
  

___________________  
  הרצל בן ארי        

  ראש המועצה        
 אריק זורגר: רשם 


