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פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  2מיום
 30.12.08שנערכה בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:
יצחק ימיני
יוחנן גיל
אבי ניסים
סיגל אדמתי -
רפי פילוסוף -
דוד רחום
תומר יפת
שרון חוילי
גדעון בן-אהרון -

ראש המועצה
מ"מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חברת מועצה )באיחור(
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
זאב ובר
אורלי רזניקוב -

מזכיר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  6מיום .28.10.08
 .2אישור צו הארנונה לשנת .2009
הנוכחים עמדו דקה דומיה לזכרם של תושבי פרדסיה שהלכו לעולמם:
אורבך יצחק ז"ל
יעיש אילנה ז"ל
רחום עמוס ז"ל
ראש המועצה הודיע כי מנהלת לשכתו יוצאת לחופשה ללא תשלום לחצי שנה ונבחרה לה
ממלאת מקום .מודה לאורלי על עבודתה הברוכה במהלך השנים.

.1

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  6מיום 28.10.08
ועדת התמיכות החליטה על מתן תמיכה לשתי עמותות וזאת בהתאמה לתקציב
המועצה ,לבחינת הבקשות בהתאם לנוהל התמיכות ולקריטריונים שאושרו על ידי
המועצה .שתי הבקשות הוגשו באיחור ,הועדה התייחסה לכך ,אישרה את הדיון
בבקשות בהתאמה לנוהל התמיכות ויישמה בהחלטתה את הקריטריונים בהתאם
לנספח לפרוטוקול .התהליך לווה ע"י היועץ המשפטי של המועצה שהוא גם חבר
הועדה .התמיכה לא שולמה בפועל ומותנית באישור מליאת המועצה .החלטת
ועדת התמיכות נדונה בהנהלת המועצה שהמליצה לאשרה.
התקיים דיון בהשתתפות כל חברי המועצה.
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דוד רחום ציין כי הוא מתנגד לאישור הפרוטוקול מאחר ולדעתו ההחלטה מנוגדת
לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ,אינה חוקית ,נתקבלה בסמוך למועד הבחירות וחסרה
את אישור ועדת המשנה .שרון חוילי הצטרף לדברים והמליץ לשלוח את החומר
למבקר המדינה.
הצבעה
בעד (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,אבי ניסים ,סיגל אדמתי ,תומר יפת ורפי פילוסוף.
נגד (3) :שרון חוילי ,גדעון בן-אהרון ודוד רחום.

החלטה מס' 2.1
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את פרוטוקול החלטת ועדת תמיכות מס' 6
מיום .28.10.08

.2

אישור צו הארנונה לשנת 2009
בהתאם להנחיות משרד הפנים הארנונה תועלה בשנת  2009בשיעור של 4.57%
וזאת על פי החוק ואין צורך באישור מליאת המועצה לכך .שיעור העלייה נקבע
בהתאם לממוצע של עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הקובעת והעלייה במדד
השכר הציבורי בניכוי  20%התייעלות .שיעור זה נמוך משיעור עליית המדד
בתקופה הקובעת .כנגד חישוב זה המיושם בכל הרשויות בארץ הוגשה תביעה
ייצוגית במספר רשויות והמועצה תפעל בעניין זה כפי שייקבע ע"י המוסדות
המוסמכים .בנוסף לכך ממליצה הנהלת המועצה לבקש להעלות את הארנונה
בשיעור נוסף של  2.5%וזאת עקב הצרכים כפי שעלו מדיון בתקציב המועצה לשנת
 ,2009הכוללים התייקרויות והיטלים חדשים שהוטלו ע"י המדינה .העלייה
הנוספת תיושם רק לאחר אישור שרי הפנים והאוצר ,בכפוף לחוקי ההסדרים,
למפרע מתחילת השנה.
התקיים דיון בהשתתפות יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,אבי ניסים ,דוד רחום ושרון
חוילי.
דוד רחום ציין כי הוא מתנגד להחלטה מאחר ולמועצה אין גרעונות ,הגבייה
בפרדסיה שואפת ל ,100% -המצב הכלכלי במשק קשה ויש מובטלים רבים
בפרדסיה .שרון חוילי ציין כי הוא מתנגד להחלטה מאחר והמניעים לדעתו
להחלטה הינם גרעון בתב"רים של  4מיליון  ,₪הנובע מאישורי תב"רים מנופחים
שלכאורה מדובר בכלכלת בחירות.
הצבעה
בעד (7) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,אבי ניסים ,סיגל אדמתי ,תומר יפת,
גדעון בן-אהרון ורפי פילוסוף.
נגד (2) :שרון חוילי ודוד רחום.
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החלטה מס' 2.2
מליאת המועצה מאשרת את צו הארנונה של המועצה לשנת  2009על בסיס צו
הארנונה לשנת  2008בתוספת העלאה שנתית של  .7.07%עדכון בשיעור של 4.57%
מהעלייה ייושם מיידית בשומת הארנונה השנתית לשנת  .2009היתרה בשיעור
 2.5%תובא לשרי הפנים והאוצר במסגרת בקשה לאישור העלאת תעריפי הארנונה
בהתאם לתעריפים ולסיווגים המפורטים בצו הארנונה בשיעור כולל של .7.07%
היה ותאושר ההעלאה הנוספת בשיעור  ,2.5%כולה או חלקה ,מאשרת המועצה
את הכללת השינויים הרלבנטיים ,בהתאם לאישור ,בצו הארנונה לשנת .2009

הישיבה ננעלה בשעה 20:50
רשמה :אורלי רזניקוב

בברכה

זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה

הפרוטוקול תוקן בהתאם להחלטת המועצה מיום 20.1.09
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