ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 456
מיום ראשון 30.06.2019
משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
ענת טל – חברת מועצה.
אסף דרבה – חבר מועצה.
גילי אפטר-אילון – חברת מועצה.
יקותיאל תנעמי סגן ראש המועצה.
סהר רווח – סגן ראש המועצה.
אליאב מזגני – חבר מועצה.
ציון ידעי – חבר מועצה.
אראל דוד – חבר מועצה.
שלום אזרד – חבר מועצה.
דורית בן-בוחר – חברת מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
סהר פינטו – חבר מועצה.
זוהר גוילי – חברת מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
עו"ד גלית דמארי-סקורקה – יועמ"ש.
רמי אומיד – גזבר המועצה.
סלאבן פנוביץ – מהנדס המועצה.
שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

יואל גמליאל – פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'  456יום ראשון  30/06/2019אשר
מתקיימת במנהל ההנדסה השעה .19:00
לפני שנתחיל את הישיבה אני רוצה לברך את גילי על הצטרפותה כחברת מועצה.
גילי אפטר-אילון כבוד גדול בשבילי להיות כאן .כולנו כאן לאותה מטרה ,לעשות טוב לגדרה.
סדר היום:
סעיף 1

הצהרת אמונים של חברת המועצה.
 -גילי אפטר אילון – מצהירה אמונים למועצה.

סעיף 2

אישור צו המיסים לשנת  2020למועצה המקומית גדרה.
מצ"ב – צו המיסים לשנת  2020למועצה המקומית גדרה.
יואל גמליאל – כפי שאתם יודעים המועצה התייעלה אנחנו עם רשויות נוספות
פנינו למשרד הפנים כדי למחות על ההורדה של מענק האיזון זה לא עזר ועד
היום הורידו לנו כ.₪ 4,000,000-
 10שנים לא העלנו את הארנונה למגורים ביישוב למעט העלאה אוטומטית
שמתבצעת בהנחיית משרד הפנים.
העלאת הארנונה למגורים היא  ₪ 1.75למטר מרובע ואני מקווה שזה יספיק לנו.
לשמחתי הצלחנו להניע את אזור התעשייה יהיה גם שיווק שלב ב' ואז תהיה
הכנסה למועצה.

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

תומר אהרון – אשמח לשמוע מהגזבר מה ההכנסה הצפויה.
רמי אומיד –  2.6מיליון לפי אחוז גביה של .94%
תומר אהרון – עליה של  ₪ 2.85למטר זה  ,6.5%ביישובים צמודים העלייה
מינורית וזאת עפ"י בדיקה שעשינו.
יואל גמליאל – פונה לחיותה ומודיע לה שאסור לצלם בוידאו.
סהר פינטו אמר לתושבים שהם יכולים להמשיך לצלם
תומר אהרון – לבוא ולומר שבשנים האחרונות לא עלתה הארנונה זה לא נכון
ובנוסף יישובים סביבנו לוקחים פחות ארנונה כמו בני עי"ש ,גן יבנה.
יואל גמליאל – אתה משווה את בני עי"ש לגדרה? ובגן יבנה זה מדורג עד 100
מטר הראשונים ומ 100-מטר הנוספים.
תומר אהרון – שיטת הארנונה אחרת בכל היישובים לא גובים על מרתפים,
ממ"ד ומחסנים כמו בכפר יונה וקריית עקרון.
העלייה הזאת דרמטית מידי ,אני מצפה לאזורים מסוימים כמו סטרומה ושפירא
לא כולם יכולים לעמוד במחירי הארנונה.
סהר פינטו – המסמכים שהעלנו לא קשורים להתייעלות חותכים בתקציב הנוער,
השטאלים ,תקציב לסגנים יש.
לפני שנה הוצאת מכתב שיש מיליונים בגדרה והמצב הכלכלי טוב ונפלא .הגירעון
ועומס המלוות מביאים את המצב הזה.
יואל גמליאל – חיותה אני מודיע לך שאגיש תלונה על הצילום ושסהר פינטו אמר
לתושבים לצלם.
סהר פינטו – אני רוצה לומר העלית את הארנונה בצורה דרמטית ואנחנו
משלמים ארנונה מאוד מאוד גבוהה.
אני חושב שהעלאה של משרד הפנים מאוד גבוה ולכן אני מציע להסתפק ב-
 2.58%של משרד הפנים .אפשר לקצץ במקומות אחרים.
יואל גמליאל – ההבטחות שקיימנו :ספורטק ,הנחות בפרגולות ,אולם תרבות
ברמון ,רחוב הרצל ועוד...
דורית בן בוחר – לגבי בעלי העסקים למה כל-כך גבוה ?10%
יואל גמליאל – העלנו ב.7%-
הגזבר עשה עבודה מאוד רצינית בנושא.
אנחנו צריכים לתת מענה לתושבים .יש הבדל בין תקציב שוטף לתקציב פיתוח.
אני רוצה למנות את עמי בסון שיעשה בדיקת נתונים בכל האזורים ויביא אלי את
הנתונים.

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

סהר רווח – לגופו של עניין צריך לקבל אחריות וצריך לקבל החלטות קשות .קל
לשבת בצד ולדבר.
נמאס כבר להמציא שקרים הטבלה הזאת שאתם מראים כולה שקרים.
ברחובות משלמים  ₪ 6,000לשנה.
מזכרת בתיה הנתון שהבאתם הוא רק ל 27-בניינים מכל העיר.
תדייקו אל תשקרו.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
ענת טל – בעד
גילי אפטר-אילון – בעד
אסף דרבה – בעד
ציון ידעי – בעד
אליאב מזגני – בעד
סהר רווח – בעד
יקותיאל תנעמי – בעד.

סהר פינטו – נגד
דורית בן בוחר – נגד
תומר אהרון – נגד
אלון גייר – נגד
זוהר גוילי – נגד
שלום אזרד – נגד
הראל דוד – נגד

החלטה:
אושר צו המיסים לשנת .2020

הישיבה ננעלה בשעה .19:38

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

