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 גזרמועצה אזורית 
 505מן המניין מס'  מליאהישיבת 

 28.11.2010, "אעתש כ"א בכסלו, ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  ניב יוסיפוןמר    

 חבר מועצה -  אבנר בן משהמר 
 חברת מועצה -  אורית עמיתגב' 
 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה -   יהוא פלגמר 

 חבר מועצה -  ניסים מימוןמר    
 מועצהחבר  -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חבר מועצה -   דן שושנימר 
 חברת מועצה -  מיה היימןגב' 
 חבר מועצה -   דודו כהןמר 
 חבר מועצה -  אמיר תוארמר 
 חבר מועצה -  בצלאל בוכריסמר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חברת מועצה -  רותי גליקמןגב' 
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  ר חמניויקטומר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה -  הנרי אלושמר 
 חבר מועצה - יששכר )איסי( אורןמר 

  
 חבר מועצה -   חגי דבירמר   :חסרים

 חבר מועצה -  אבי אביטלמר 
 חבר מועצה -  יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -  עצמון יניבמר 
 חבר מועצה - סף אברמוביץ )אברשה(יומר 
 חבר מועצה -  מתניהו אנגלמןמר 
 חבר מועצה -   שי אגמוןמר 

 
  

 מנכ"ל  - סהיימרדאריאל הילמר   נוכחים:
 יועמ"ש -  שלמה ולדמןעו"ד    
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
 מנהלת חשבונות -  שרה ברושגב'    

 

   על סדר היום:

 .7300ה, לשנת אישור צו מיסים למועצ . 0
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 .7300אישור צו מיסים למועצה, לשנת  . 0

 

קודם כל, אנחנו . 737אני פותח את ישיבת המליאה מספר    :מר פטר וייס

. 7300אישור צו המיסים למועצה, לשנת  –מקיימים היום שלוש מליאות נפרדות. הראשונה 

 מר גמליאל, בבקשה. 

 

על פי הוראות הנוהל והחוק, את צו המיסים של המועצה,   :מר דוד גמליאל

 צריכים לאשר במליאה נפרדת, לכן נדון על זה במליאה נפרדת. כולם קיבלו את הצו.

. זה למעשה האחוז שנוצר 0.1%-ב 7303מה שעשינו, עידכנו את בסיס המחירים של צו 

ים מוגש לפניכם עם עדכון כתוצאה מהוראות החוק לבי עדכון תעריפי הארנונה, ולכן צו המיס

 , ללא שינוי בסיווגים וללא שינוי בהגדרות. 0.1%של 

ראוי להדגיש שבהמשך לצו המיסים של שנה שעברה, אנחנו את אזור הרג"מ הגדרנו כאזור 

חיוב חדש, שבו לקחנו את התעריפים של רמלה, אימצנו אותם, כמו שחבל מודיעין עשתה, כדי 

 יסים באזור הרג"מ. ליצור אחידות בכל חיובי המ

 

 בעתיד.   :ישראל כהןמר 

 

כן, ודאי. בעתיד. אנחנו מראש מכינים את הקרקע, כדי שלא   :מר דוד גמליאל

 יהיו ויכוחים אחרי זה. בעתיד הקרוב. 

 

 יש שאלות?   :מר פטר וייס

 

 , זה על פי חוק ההסדרים? 0.1%כשאתה מעדכן   :הנרי אלושמר 

 

וק ההסדרים, הסברתי את זה בוועדת כספים, שמורכב על פי ח  :מר דוד גמליאל
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מורכב מהתייקרות  73%של יוקר המחירים לצרכן,  מורכב מהמדד 73%משתי משקולות, 

 זו התוצאה.  0.1%מאשרים,  23%השכר במגזר הציבורי, משתי המשקולות האלה, 

 

 ואתה חייב לאשר את זה.   :הנרי אלושמר 

 

 ו שיקול דעת. חובה, אין לנ  :מר דוד גמליאל

 

 אין שיקול דעת.   :הנרי אלושמר 

 

 אם אתם רוצים, העו"ד פה.   :מר דוד גמליאל

 

מי ? 7300טוב, תודה רבה. מי בעד אישור צו המיסים לשנת   :מר פטר וייס

 נגד? מי נמנע? תודה רבה. 

 

 .2011צו המיסים למועצה, לשנת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 

 

 

 

 

 

_________________     ______________________ 
 אריאל הילדסהיימר               פטר וייס         

 המועצהמנכ"ל        ראש המועצה       


