לשכת מנכ"ל

פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  7/2022לא מן המניין
שהתקיימה ביום חמישי כ"ד סיוון תשפ"ב  23יוני 2022
משתתפים :אליהו ליבמן ,אליעזר רודריג ,ישראל אזולאי ,שלומי שוקרון ,סטס גרשיקוב ,ישראל ברמסון ,אריה
סוד ,יוני עוזרי.
נוכחים :חיים שחר ,אורי חבר ,נעה דניאל.
סדר יום:
 .1דיון ואישור צו ארנונה 2023
התנהלות הישיבה:
 .1ראש המועצה פתח וביקש מגזבר המועצה לסקור את הנושא .הגזבר פתח הסביר מדוע הרשות מבקשת
לקבע את תעריף הארנונה לשנת  2023על תעריף מוגדל ב.7.5%
 .2הגזבר סקר את כלל השינויים אותם מבקשת המועצה לאשר במסגרת צו ארנונה לשנת  ,2023ובהם ארנונה
חריגה ע"ס  7.5%כולל שיעור העדכון לכלל הסיווגים למעט הפחתה חריגה בתעריף "אדמת בניין" לתעריף
 ₪ 8וכן התאמת תעריף  100מטרים ראשונים בסיווג תעשייה ,לתעריף .₪ 74.01
 .3הגזבר ציין כי מליאת המועצה התחייבה בעבר לביצוע העלאה חריגה במסגרת תכנית ההתייעלות וכי
הנושא התעכב ואי אישור צו הארנונה משמעותו אי עמידה בהתחייבות ,גזבר המועצה ציין בנוסף כי קיים
מצב ייחודי בו הגענו להסכמה עם נציגי משרד הפנים על תיקון עיוות היסטורי בתעריף הארנונה בתעשייה
ובאדמת בניין.
 .4חברי המועצה שאלו שאלות הבהרה.
 .5אליעזר ציין כי כבר שנים שומע על כך שמשרד הפנים יאשר את תיקון העיוות בתעריף התעשייה אולם
בפועל זה לא קורה.
 .6ישראל ברמסון ביקש להבין האם העלייה בתעריף הארנונה עתידה לפגוע באנשים החלשים שקשה להם
לשלם ,גזבר המועצה סקר את כלל אפשרויות ההנחה וההקלות לזכאים ע"ר קושי כלכלי.
 .7אליעזר ציין כי המועצה כבר הגדילה את הכנסותיה ע"י גביית אדמות בניין ועוד הכנסות והסביר כי הוא
לא יכול לקבל את העובדה שמסתכלים על הציבור כארנק של המועצה לאור בעיות תקציביות.
 .8הגזבר הסביר על העלייה בהוצאות המועצה ע"ר שינויים שונים כמו עליה בהוצאות על פינוי אשפה
והשמות חוץ ביתיות ברווחה שלא קשורות להתנהלות המועצה.
 .9לאחר הפסקה חזרו חברי המועצה – אליעזר ציין כי היו הצעות וחלק מחברי המועצה ישבו עם הגזבר אולם
לא קיבלו תשובות ועל כן לא ברור היכן הדברים עומדים.
 .10ראש המועצה ציין כי אכן ישב עם יוני והסכים אתו כי אם יגיע להבנות עם גורמי המקצוע על מתווה
מוסכם ישמח לאשר זאת אולם מאז לא חזרו אליו .יוני ציין כי אכן ישבו אבל זה לא התקדם.
 .11אליעזר ציין כי הסיבה שהם הסכימו לשקול אפשרות זה לאור ההסבר על אפשרות שאישור הצו יוכל
להוביל לכניסה לתכנית "המראה".
 .12ראש המועצה הסביר כי הוא לדעתו בעבר נעשו הרבה טעויות פופוליסטיות אולם לחברי המועצה ישנה
אחריות על הישוב והתושבים ,הוסיף והסביר על הגורמים שהובילו אותו בתחילת כהונתו להחליט להיכנס

לשכת מנכ"ל

 .13לתכנית התייעלות .לאחר מכן ציין כי יש אחריות על גורמי המקצוע להגדיל את ההכנסות של הרשות
ממקורות חיצוניים אולם ישנה גם אחריות על מליאת המועצה לפעול בעניין זה.
 .14ראש המועצה הסביר כי לדעתו ההעלאה המדוברת היא זניחה יחסית לכל משפחה בהשוואה למה שזה
יביא ממקורות אחרים כמו תכניות המראה וכו' .ראש המועצה הוסיף כי לדעתו לא יועיל לשמה של
המועצה מול משרדי הממשלה שהמליאה לא עומדת בהחלטותיה.
 .15אריה הסביר כי הוא ויוני מתכוונים להימנע בהצבעה מכמה סיבות וציין כי הם לא בטוחים שהאמת בצד
אחד.
 .16אריה הוסיף שלא בטוח שזה שאנחנו נראים טוב בעיני פקיד זה או אחר זה חשוב והרחיב כי גם העובדה
שלא היו שותפים לגיבוש תכנית ההתייעלות.
 .17ראש המועצה העלה את הנושא להצבעה כאשר הוא מבהיר כי מבקשים לאשר  -במסגרת צו ארנונה לשנת
 ,2023ארנונה חריגה ע"ס  7.5%כולל שיעור העדכון למעט הפחתה חריגה בתעריף "אדמת בניין" לתעריף 8
 ₪וכן התאמת תעריף  100מטרים ראשונים בסיווג תעשייה ,לתעריף .₪ 74.01
הנושא עלה להצבעה
 3בעד (אליהו ,ברמסון ,אזולאי).
 3נגד (סטס ,שלומי ,אליעזר).
נמנע ( 2אריה ,יוני).
הצעת ראש המועצה לא עברה
החלטה בסע' 1-בישיבה מס'  7/2022מיום 23/6/2022
צו ארנונה  2023לא אושר

הישיבה ננעלה.
אליהו ליבמן
ראש המועצה

אורי חבר
מנכ"ל המועצה

לשכת מנכ"ל

פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  8/2022לא מן המניין
שהתקיימה ביום חמישי כ"ד סיוון תשפ"ב  23יוני 2022
משתתפים :אליהו ליבמן ,אליעזר רודריג ,ישראל אזולאי ,שלומי שוקרון ,סטס גרשיקוב ,ישראל ברמסון ,אריה
סוד ,יוני עוזרי.
נוכחים :אורי חבר ,נעה דניאל ,הודיה מאירוביץ ,רותי היזמי ,רחל כהן ,יאיר תדמור ,איתן תדמור.
סדר יום:
 .1הוזלת מחיר קייטנות במוסדות החינוך קיץ ( 2022ע"פ בקשת חברי המועצה גרשיקוב ,שוקרון ורודריג).
התנהלות הישיבה:
בטרם פתיחת הישיבה ביקש אליעזר להבין מראש המועצה אודות מכתב שנשלח למשרד הדתות בעניין מינוי
ממונה למועצה הדתית ,לאחר דין ודברים הנושא הוסבר והישיבה החלה.
 .1הודיה מאירוביץ (ממלאת מקום מנהלת אגף חינוך) פתחה בהצגת ובסקירה רחבה אודות נושא קייטנות
הקיץ ,עלויות והשתתפות משרד החינוך והמועצה בתקצובן.
 .2סטס התייחס לנושא ,הסביר כי קיבל פניות רבות על מחירי הקייטנות ולאחר בדיקה הבין כי מחיר יכול
להגיע גם לסדר גודל של בין ( ₪ 2000-3000לכמה ילדים).
 .3ציין כי לאחר בחינה מול גורמי המקצוע הבין שלא ניתן יהיה לסבסד לכולם אולם אולי ניתן יהיה להקל
מעט על אלה שיותר כבד עליהם .סיפר כי הציע לפני מספר ימים הוזלה של  ₪ 200בצהרונים לכלל ילדי
הגנים ,אולם לא חזרו אליו ועל כן ביקש ישיבה שלא מן המניין .הוסיף כי לאחר שהעלה בקשה לישיבה
הבין כי הייתה כוונה לעשות איזה הנחה אבל בכלל לא ברור לו על מה ולמי.
 .4סטס הסביר כי הוא מבקש לקבל החלטה להוזיל את צהרוני קייטנת גני הילדים ב( ₪ 200לתעריף ₪ 350
סך הכל) .ביקש שהמועצה תפרסם את התעריף המוזל ותפתח את הרישום למען מתן הזדמנות לאנשים
שלא נרשמו.
 .5אליהו ציין שלמרות עבודה מאומצת של גורמי המקצוע חלק מחברי המועצה כאן פעלו באופן חסר אחריות
ופונים לקבל שתי החלטות שנוגדות אחת את השנייה ולכן מבחינתו עם כל הרצון הטוב להוזיל לתושבים
את הקייטנות לא נוכל לתמוך בכך.
 .6ישראל ברמסון צין כי הם מכירים את הנושא ואכן אנשים רבים זקוקים לסיוע ,הוסיף כי הוא מלא הערכה
על כך שהעלו את הנושא ,תכננו להצביע בעד אבל לאור ההצבעה בישיבה הקודמת בעניין צו ארנונה 2023
בה התנגדתם להכנסה של  400אלש"ח ויצרתם בור תקציבי איננו יכולים לתמוך בכך.
 .7אליהו – לאור מגמת חברי האופוזיציה להגדיל בחוסר אחריות את גרעון המועצה אני מבקש מחברי
המועצה שכל פנייה שלהם לכל גורם המועצה בכל מה שקשור לתקציב כ"א או כל בקשה מכל סוג שהיא
תהיה דרכי או בנוכחותי ע"מ שלא יווצר חוסר תיאום .חשוב לי מאוד לשתף וחשובה לי המעורבות של
חברי המועצה ,כל חבר מועצה שיפנה ויעלה רעיון יתקבל בברכה ,אך מאחר והתגלה לי הערב על חוסר
האחריות וכרגע אמון שלי נבחן מול ההתנהלות שלהם .אני רוצה להיות מעורב ולאשר כל בקשה שלהם
מול מנהלים ועובדים כדי שחלילה גרעון המועצה או כל נושא אחר לא יפגעו כתוצאה מהתנהלות לא
אחראית .וזאת על מנת שנוכל להמשיך לתת שירות איכותי לרווחת תושבי המועצה.

לשכת מנכ"ל

 .8ישראל ברמסון הציע לשקול את העניין שכן מדובר בנושא מורכב שבעבר לא פעל נכון .בתגובה הוסיף
אליהו כי בארבע השנים האחרונות בעידודו מחלקות ועובדי המועצה היו פתוחים ונכונים לכל שיתוף
פעולה עם חברי המועצה אבל לאחרונה הוא מרגיש שיש כאן כל מיני ניסיונות להשפיע ולפעול באופן לא
מקצועי ולא ענייני ועל כן ראוי להתנהל בזהירות בעניין זה ,כאמור אנו מעודדים שיתוף פעולה ואין הכוונה
שלא ידברו ולא יפגשו אך ראויה זהירות.
 .9סטס הציג את הצעתו -
 .aהמועצה תוזיל את צהרוני קייטנות גני הילדים ב( ₪ 200ל)₪ 350
 .bהמועצה תפרסם ביום ראשון את התעריף המוזל ותפתח רישום מחודש ביום שני הקרוב 27/6
למשך  24שעות.
 .cהמועצה תעדכן את הגבייה על נרשמים הקיימים שכבר נרשמו לפי התעריף המוזל.
 .10ישראל ברמסון הציג את הצעתו –
 .aבתחילת הערב היינו בטוחים שאנחנו מצביעים בעד ההצעה שהציעו סטס שלומי ואליעזר אולם
לאור העובדה שבמהלך הערב לא אושרה ההצעה לאישור הארנונה ונוצר בור תקציבי של מעל 400
אלש"ח אנו נאלצים להתנגד אני קורא לסיעות הבית להתעשת ולהתכנס למצוא פתרונות הן
בנושא הארנונה והן בנושאים נוספים.

הנושא עלה להצבעה
הצעת סטס  5 -בעד – (יוני ,אריה ,סטס ,שלומי ,אליעזר).
הצעת ישראל ברמסון –  3בעד ( -אליהו ,ברמסון ,אזולאי).
התקבלה הצעתו של סטס

החלטה בסע' 1-בישיבה מס'  8/2022מיום 23/6/2022
המועצה תוזיל את צהרוני קייטנות גני הילדים ב( ₪ 200ל)₪ 350
המועצה תפרסם ביום ראשון את התעריף המוזל ותפתח רישום מחודש ביום שני הקרוב  27/6למשך 24
שעות.
המועצה תעדכן את הגבייה על נרשמים הקיימים שכבר נרשמו לפי התעריף המוזל.

הישיבה ננעלה.
אליהו ליבמן
ראש המועצה

אורי חבר
מנכ"ל המועצה

