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 20/06/22מיום  20/30מליאת מועצה שלא מן המניין מס' פרוטוקול   -הנדון:
 נוכחים:

 ראש המועצה  –שמעון סויסה מר 
 מועצהחבר  –מאיר שטרית מר 
 חבר הועדה –יוסי ביננפלד מר 
  מועצה חבר – מנחם וינגוטמר 

 חבר מועצה –מר יצחק מלכה 
 חבר מועצה –מר גבי יוספי 

 חבר מועצה –מר מיכאל קבסה 
 חבר מועצה –מר נתן ראש 

 חבר מועצה –מר שאול כמיסה 
 חבר מועצה –מר גילי ברמי 

 חבר מועצה –מר אלי אדאווי 
 משתתפים:

 מנכ"ל המועצה –שגב עייש 
 גזברית המועצה –סופי מאור 

 יועמ"ש המועצה – עו"ד אבי גבאי
 מבקר המועצה –מר אייל לרנר 

 
 על סדר היום:

 .2021אישור צו המיסים לשנת  .1
 

 סיכום הדברים כפי שעלו בישיבה:
 אישור הנחות – 1נושא 

מיליון  6-כיש את צו המיסים ובעיקר את ההנחות לצו המיסים. המועצה המקומית מעניקה הנחות בסך  –שמעון  •
והנהלת המועצה החליטה שלא נסכים לתוספת התייקרות  1.1%את התבקשנו להוסיף ₪ בשנה לזכאים. יחד עם ז

הזו, נפנה למשרד הפנים ונבקש שבתקופה הזו, בעת הזו, אנחנו רוצים לבוא ולהקל על התושבים. אז נעשה שני 
ם אתם והדבר השני זה שיש פה שורה של קריטריונים להנחות שא 1.1%-נפנה ונבקש שלא להעלות את ה –דברים 

 רוצים לעבור עליהם אז בבקשה.

 אז הוא נכלל? 21נפשות ואחת הנפשות היא בגיל  9אני רוצה לדעת אם יש משפחה עם  –נתן  •

 לא. לא נכלל. אם מישהו מהנפשות הוא סיעודי או משהו כזה אז כן. –סופי  •

הבית. אם הוא אברך מעל גיל נכלל אם הוא תלמיד ישיבה או חייל שגר באותו  21אני רוצה שתדעו שעד גיל  –יצחק  •
 .50%-זכאי ל 21

 מצרפים את ההכנסה שלו למשפחה. –מאיר  •

צו המיסים מאמץ את מה שכתוב בתקנות מילה במילה. בית המשפט הנחה לקרוא את התקנות בצורה  –אבי  •
סיעודי ובמקרים חריגים לעשות אדפטציה כמו שסופי אמרה לגבי  18מצומצמת ולא מרחיבה. נהוג להתייחס לגיל 

 שגר בבית ואז מכניסים לתחשיב את כל הקצבאות וההכנסות בגינו.

, נכתוב מכתב שיצא מחר למשרד 1.1%-אני מסכם, אנחנו מבקשים ממשרד הפנים שלא להוסיף את ה –שמעון  •
 הפנים. והנושא השני, אנחנו מאשרים את ההנחות בצו הארנונה. מי בעד?

 -אישור ההנחות  בעניין  הצבעה •

ההצבעה לא  –לא התבצעה הצבעה למתנגדים / נמנעים  -מיכאל ) עון, יוסי, מאיר, יצחק, מנחם.שמ -בעד •
 הושלמה(.
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 -החלטה  •

 מאושרים. 2021הקריטריונים להנחות בצו  •

צריך להביא את זה להצבעה ומה שיהיה יהיה. בזמנו, אני ביקשתי אבל  לא, אתה לא יכול לעשות את זה. –שאול  •
 לא כיבדו את זה.

 אז מה אנחנו מצביעים? להעלות את הארנונה? –אלי  •

 לא. אנחנו מצביעים על צו הארנונה בלי התוספת. –שמעון  •

 תביא את הנושא להצבעה, מה שיהיה אחרי זה תעשו מה שתעשו. –שאול  •

 נוציא מכתב שבו אנחנו מבקשים שלא להעלות את הארנונה ומאשרים את ההנחות. –שמעון  •

 דים.אבל אנחנו מתנג –נתן  •

 תביא עכשיו להצבעה את צו הארנונה כפי שהוא מוגש כאן. –שאול  •

 . בסוף משרד הפנים יחליט, לא אנחנו.1.1%ההצעה שלנו היא שמאשרים את צו המיסים בלי העלאה של  –שמעון  •

 , אני מדבר ברור.1.1%-ההנהלה מבקשת שלא להעלות את ה –שמעון  •

 .1.1%אין סמכות שלא להעלות את  –אבי  •

 להצבעה.נביא קיבלנו את הצו, הוא מדבר על עליה, אז  –ל שאו •

 עליה? זה מה שאנחנו רוצים להציע.-מה אתה רוצה להתנגד לאי –מאיר  •

 יש רוב לא להעלות בכלל.  –נתן  •

 כן. –שמעון  •

 לא מאשרים את צו הארנונה. –שאול  •

 מה אתה בא בדלת אחורית? אני מתנגד להעלות ארנונה. –אלי  •

 גם כולנו. נכון, –שמעון  •

 אתה התנגדת לתב"ר של בי"כ. –יצחק )לשאול(  •

 אני הצבעתי בעד. –שאול  •

 אתה הצבעת לא לאשר את זה. –יצחק  •

 .1.1%-אנחנו מביאים הצעה שבה לא יעלה צו המיסים ב –שמעון  •

 לא. –שאול  •

 ?1.1%-לא להעלות את צו המיסים בו לאשר את צו המסיםמי בעד ההצעה שלי  –שמעון  •

 - הצבעה •

 שמעון, יוסי, מאיר, יצחק, מנחם, מיכאל. -בעד •

 שאול, נתן, אלי, גבי, גילי. –נגד  •

 ?1.1%מי בעד צו המיסים שלא יעלה  –שמעון  •

 בכבוד  רב,                                                              
 שמעון סויסה

 המועצה  ראש
 -העתקים:

 .מנכ"ל המועצה –מר שגב עייש 
 המועצה. גזברית, מאורגב' סופי 

 יועמ"ש המועצה. –עו"ד אבי גבאי 
 מבקר המועצה. –מר אייל לרנר 
 משרד הפנים. –מר בועז יוסף 

 משרד הפנים. –מר בלאל חאג' 
 משרד מבקר המדינה.

 .02/20תיק מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 


