
  
  מועצה אזורית בני שמעון

  
  20/11/2011סיכום ישיבת מליאת המועצה מיום 

  201113-21/' מס
  
  

  ראש המועצה  -  סיגל מורן     :נוכחים
  נציג תאשור  -    טל זמיר    
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג    
  נציג דביר  -   יאיר לוין    
  נציגת חצרים  -  בתיה דויטש    
  נציג בית קמה  -  יידנברגאיתי ז    
  נציג משמר הנגב  -   סיני פסל    
  נציג שובל  -  טובי שור    
  נציג להב  -   ניר זמיר    
  נציג שומריה  -  זבולון כלפה    
  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    

  
  נציג נבטים  -  נחמיה שחף    :נעדר

  
  מבקרת   -    נירית  :משתתפים
  גזברית המועצה  -  נועה לוין    
  חידה לפיתוח כלכליי  -  דרור קרואני    
  יועץ משפטי  -    צביקי    
  רווחה' מנהלת מח  -  עידית אטינגר    
  היחידה האסטרטגית  -  רינת חכים    
  משמר הנגב  -    איתן    
  כרמים  -  יורם סהר    
  חצרים   -  עופר שפרוני    

  
  ר"מגע  -  נתן ואידית    :הצטרפו

  
  

  :ח הביקורת " הצגת דו– 201112/נפתחת מליאה מספר 
  

  .ח הביקורת כולל מסקנות"יגה את דומצ  : נירית
  

  . אין מתנגדים–ח הביקורת מאושר פה אחד "דו
    
   נסגרת12/2011מליאה         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  :  שניה נפתחת מליאה
          

      .  מאושר פה אחד אין מתנגדים– 11/2011פרוטוקול    : 1לסעיף 
  

  : דיווחים    :2לסעיף 
נדרש לצורך שה בקשה לרזרבת שר בנוגע לתקציב שהוג. טרם התקבל האישור להקמת הוועדה -

 .בחצי השנה האחרונההפעלת הועדה 
 .  כיתות6 יבנו –לבית הספר בגבעות בר ' התקבל אישור משרד החינוך לתקציב שלב ב -
  . י המשרד להגנת הסביבה"על המיון בדודאים עפאושר המענק לפיתוח מ -

 
  

   : 2011תוכנית עבודה    :3לסעיף 
  

  . ת עם הדגשים של המחלקות השונות ויעדי המועצה כולל יעדים של ראש המועצהמוצגת מצג    
  . נושא שבא לידי ביטוי בתהליך האסטרטגי, "עידוד למצויינות"ן בתוכניות העבודה לא מצוי: ניר    
  . על כולםשל העובדים שעובדים במועצה יקריןמצויינות     

  
   בקשה חריגה לגבית מיסי ועד מקומי:םמדיניות ניהול ובקרה על מנות הועדי   : 4לסעיף 

  
  .  ההחלטה אושרה פה אחד– הטלת מיסי ועד מקומי –בקשה חריגה של נבטים וגבעות בר     

  
   :2012אישור צו המיסים לשנת    : 5לסעיף 

  
  הסבר מרחיב על הסיבות לקיום הדיון: סיגל
  .מצגת על עלויות הארנונה בבני שמעון ביחס לשאר הנפה: נתן

  
  :ביניהם, ות להחלטת המליאה שתי חלופות לבחירהמובא    
  ). רוחבי על הכל3.1%(הנחיות משרד הפנים ל  מעברהארנונהתעריפי  את להעלותלא   )1    
  .2%כ " לשנתיים סה1%עליה רוחבית גורפת של   )2    
  החלטה שמתאפשרת רק בשנה זו לאור החלטת משרד    , ומלאכה בלבדיה יתעש, עליה למסחר  )3    

  בהתאם לארנונה הנורמטיבית שנקבעה ,                                הפנים על העלאת  תעריפי הארנונה בסיווגים אילו     
  .                                    לכל נפה

  
  " .2012לבקשה חריגה מארנונה לשנת "מציג את בקשת המועצה : נתן    

  
  .יה והמסחריצריך להעלות ביותר לסיווג התעששהתעריפים שלנו נמוכים מידי וחושב : אילן    

  
     חלק הארנונה היא יה יתעשבמסחר וב, יה של הארנונה לתושבים תצא מתוך ההכנסהיהעל: יאיר    

  ".במידת הרחמים"ומבקש לנהוג ' תומך בחלופה ב, תפעולה מעלויות                         
  

ולדעתי זאת ₪  אלף 370 - מיליון ל7 -מענק האיזון קטן מ. הלך של העלאת הארנונהתומך במ: טובי    
  תעריף הארנונה הוא נמוך משמעותית מהאחרים , בנוסף. סיבה מספיק טובה להעלות את הארנונה    
  ,בנוסף. לתושביםואומר שככל שאפשר יהיה לא להעלות את הארנונה '  תומך בחלופה ב. בנפה    
  . עוד מיסים לבית אבן לנוכח המציאות בארץ להוסיף לא חושב שנכו    

  
  
  
  
  
  
  



  
  תעשיה . צריך להיות מאוד זהירים עם נושא המפעלים כי אנחנו לא רואים את התמונה כולה: ניר    
   הטבות יש מקומות אחרים אשר נותנים. ות מאוד זהיריםומסחר זה העתיד של המקום ומציע להי    

  .שאנו לא מודעים להם כדוגמת פטור מארנונה לתקופות זמן רבות                        
  

  , באופן אישי בעד. צריך קודם כל להחליט שמעלים ואז לבחור בין החלופות, סדר הדברים הוא נכון    
  . בכדי להעביר מסר לתעשיינים שהמועצה תומכת בהם' בחלופה אתומך     

  
   היא עליה שמספיקה ומראש זה קצת כמו 3.1% -חושב ש, מתנגד לחלוטין לעליית הארנונה: טל    
   . ה הנוספתי אנחנו לא במצב שצריך את העלי. על החלטת המדינה להעלות תעריפים"לתפוס טרמפ"    

  .  זאת עליה מספקת3.1 -חושב ש                         
      
   לישוב מעבר"המועצה מתארגנת בהתנהגות ובהתנהלות כמו מועצה שעברה מהתארגנות של : יאיר    
 זה מאוד 2%. בתוכניות יש שימושים ענקיים וצריך לזה מקורות .  ולכן צריך  לטפל מהכנסות" קבע    
  אם יהיו יותר מקורות כי פיתחנו אז נקבל יותר . כואב אבל יכול להיות שלא תהיה לכך ברירה    
 תומך בעליה של .שירותים מהמועצה שיעלו את השירותים ויורידה את העלות של המחירים בישובים    
  .  ולא כפי שמופיע בחלופה2%    

  
  . יש ערוצים נוספים להגדלת הכנסות: זבולון    
  . .בהצעה להעלות לתעשייה מסחר ומלאכהתומך . מידתית ואמיצה, שההצעה נכונהחושב : מוטי    

  
  : שלבים ההצבעה תחולק לשני     
  : של משרד הפניםמעבר להעלאה , ונה בעד או נגד לעלות את הארנונההצעה ראש    

  
   נגד 2 – בעד 7        

                          
  המליאה תומכת בהצעה להעלות את הארנונה : החלטה                        

  
  :' או חלופה ב'  חלופה אהצבעה בין    
  0  : ' בעד חלופה א    
  6  :'בעד חלופה ב    
   3                   :נמנעים     

  
   . 2012את צו הארנונה לשנת מבקשת לאשר : סיגל    

  
  צו הארנונה אושר פה אחד אין מתנגדים

  
  :)ב"מצ(שמעונים ההפרדות מהוועדה המרחבית הסכם אישור    - 6לסעיף 

  
  .מאושר פה אחדהמליאה תומכת ומברכת 

  
  
 

        
  
  
  

  :    רשמה                  
        הדרה גורפינקל                   

  
      

  


