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 גזרמועצה אזורית 
 543מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 27.7.2014 ,ד"עתש תמוזב ט"כ, ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  ישראל פרץמר    

 חבר מועצה - יואל וינגרטן )ג'ינג'י(מר 
 חבר מועצה - גרשון צחור צחנובר מר    

 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חברת מועצה -  רותם בבנישתהגב'    

 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חברת מועצה -   כרמל טלגב'    

 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -   רפי וייסמר 
 חברת מועצה -  מיה היימןגב' 

 חבר מועצה -  יהודה גבאימר    
 חבר מועצה -  יוסי אלונימר    
 חבר מועצה -   יובל אלוןמר    
 חבר מועצה -  יוסף וסרמןמר    
 חבר מועצה -   משה כהןמר    

 חבר מועצה -  יובל אנוךר מ
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חבר מועצה -   רמי רוזןמר 
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה -  חיים אלקובימר 

 
  
 חבר מועצה -  רמי מיכאלהמר   :חסרים
 חברת מועצה -  אלונה ביטןגב'    
 חבר מועצה -  בן נזרי עמרםמר    
 חבר מועצה -  ניסים מימוןמר    
 חבר מועצה -  אמתי עירםמר    

 חבר מועצה - יוחנן יומטוביאןמר 
 

  
 מנכ"ל  - אריאל הילדסהיימרמר   נוכחים:

 גזבר -  דוד גמליאלמר    
 מנ' מחלקת הנה"ח ושכר -   שרה ברושגב'    

 
   על סדר היום:

  .2015מיסים למועצה לשנת  אישור צו .1
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 .2015אישור צו מיסים למועצה לשנת  .1

 

אותו דבר כמו שהסברתי לגבי הוועדים המקומיים,   :מר דוד גמליאל

הכללים חלים לגבי הרשות המקומית. אנחנו מחויבים לאשר את צו המיסים 

רה הצו שמוגש ולהעביר אותו כמובן למשרד הפנים. בכל מק 0.75%בתוספת 

לפניכם הוא כפי שהיה שנה שעברה, ללא שינוי בסיווגים ואותם מחירים בלי 

תוספות. אני חייב להדגיש פה שבצו הזה אנחנו מאשרים אזור מיסים מיוחד 

, אנחנו הנושאשנה שעברה לא אישרו לנו את בשקוראים לו מתחם הרג"מ. 

ר את אזור החיוב לאש, 2015-נאשר את זה גם הפעם מתוך כוונה השנה, ל

יחוייב באותו תעריף. התעריף שקבענו הוא  החדש ככה שכל מתחם הרג"מ

התעריף של עיריית רמלה. ככה שתהיה אחידות, שלא ייווצר מצב שבשטח של 

 -גזר יחייבו בתעריף א', חבל מודיעין תעריף ב'

 

 יש איזה משהו חדש בעניין? יש איזה בשורה, משהו?   :ישראל פרץמר 

 

לא לרוץ. עד שלא ייגמר הסיפור של רכבת. במקביל   :ר וייסמר פט

 המינהל הוציא הזמנה לתכנון של יתרת השטח, אבל זה ייקח זמן. 

 

 מה זה זמן? יותר משנה?  :ישראל פרץמר 

 

אני כבר רואה שכל פעם באות לנו הפסקתי להתנבא.   :מר פטר וייס

העסק. יש שאלות בקשר  כל מיני הפתעות מהצד שלא תלויות בנו וזה דוחה את

 לצו המיסים? אני מבקש לאשר את צו המיסים. 
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  תן לי פרטים, סכומים.  :חיים אלקובימר 

 

זה לא סכומים, זה תעריפים. מבנה מגורים במועצה   :מר דוד גמליאל

 .2015. זה מיועד לינואר 0.75%-. זה עם התוספת של ה35.11אזורית גזר ישלם 

 

? פה אחד. תודה 2015אישור הארנונה לשנת מי בעד   :מר פטר וייס

 רבה. 

 

 .2015צו המיסים למועצה לשנת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 

 

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

 .2015ור צו מיסים למועצה לשנת איש .1

 

 .2015צו המיסים למועצה לשנת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 


