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 על סדר היום  

 2014אישור צו המיסים לשנת  .1

בפתיחת הישיבה אני רוצה להודיע שנמצא מקום להנציח את שמו של  -יואל גמליאל
 אריק אינשטיין ז"ל, אני חושב שהוא ראוי לכך.

 



 טקס הדלקת נרות חנוכה. 

 

 30/11/13 -ק המועצה נדרשת לקבל החלטה עד הכבכל שנה עפ"י חו -דוד יהלומי
 בכל שנה לגבי צו המיסים.

נמצא רו"ח רוני דנה שהעביר אלי מסמך המציג את מדיניות משרד  
הפנים. גדרה שייכת לנפת רחובות, נקבעו סטנדרטים ואנו גדרה 

פחות  80%בגדרה גובים פחות  צריכים לעמוד בסטנדרטים של הנפה
מכך, יש להדביק את הפער הזה, אחרת לא  מהנפה והמועצה ניזוקה

 נוכל לשרוד.

כמו כן, אנו נפגע גם במענקי האיזון. גדרה נמצאת בדירוג סוציו  
 )תעריף נורמטיבי למגורים(. . 48.92הינו  תעריףה 6אקונומי 

בעקבות עליית המע"מ ניזוקנו ₪. מיליון  112יש לנהל תקציב של  
 ם קיבוציים וכו' .תוספות שכר עפ"י הסכמי₪ , במליון 

עד היום המועצה התנהלה בצורה מעוררת כבוד, גדרה נמצאת  
באחוזים מאד נמוכים בארנונה בעסקים ומגורים, התעריפים הללו 

חייבים לגדול, אחרת למועצה יהיה קשה לשרוד ואני מקווה 
 כדי שגדרה תוכל להתמודד  המיסיםשהמועצה תאשר את העלאת צו 

 עם כל הקשיים. 

 

אשמח לענות על כל השאלות, אני מבקש לא לצלם את הישיבות וגם  -גמליאל יואל
 לא להקליט.

 אני רוצה לשאול שאלה. -אלון גייר

 

 יש מצלמות אני לא עונה. עודכל  -יואל גמליאל

 

  

המצלמה, דורית  אתאני מבקש לשאול שאלה, פונה לדורית לכבות  -אלון גייר
 מכבה.

ו ויתומללו, החוק אומר שיש אנחנו מבקשים שהישיבות יוקלט
 להקליט.

 זה לא בחוק. -יואל גמליאל

 



 

 רק בעיריות החוק אומר שיש להקליט ולא במועצות. -יקותיאל תנעמי

 

כל שאלה שתגיש, אענה לך בצורה מסודרת המועצה מתנהלת רק   -יואל גמליאל
 עפ"י חוק.

בד את אתה יכול להעביר את החוק תוך שתי דקות אבל יש לכ -אלון גייר
 הציבור.

 

 יש לכם שאלות לגבי צו המיסים. -יואל גמליאל

 

את החומר קיבלנו היום. כדי שנתייחס בצורה יותר רצינית היינו  -אלון גייר
צריכים לקבל אותו לפחות לפני שבועיים. זה ממקום טוב ולא 

מבקש  ממקום רע. שמעתי את מר יהלומי וזה נשמע משכנע. אני
לקבל את החומר יותר מוקדם, על אלו ישובים אתה מדבר, 

 אשכולות.

 

נמצא כאן עו"ד עודד  ,זה הסטנדרט 6יש רשימת אשכולות, אשקול  -דוד יהלומי
זה מראה שאנו מכבדים את  ,מהצרי שמתמחה בנושאים הללו

 הישיבה הזו.

 הארנונה בגדרה נמוכה יותר ממקומות אחרים. גביית רמת  

 

 "ח רוני דנה.שאלת שאלה, תקבל תשובה מקצועית ע"י רו -מליאליואל ג

 

גן יבנה, ראש העין, נתניה, כרמיאל התעריפים משרד  –אתן מדגם  -רוני דנה
 הפנים קובע.

 

 שקלתם להטיל ארנונה דיפרנציאלית. -אלון גייר

 

אי אפשר, אסור, המחוקק טוען שיש הנחות ובנוסף גם ועדת הנחות  -יואל גמליאל
 וטי יכולת.למע

 



 

משרד הפנים אינו מאפשר חלוקת אזורים וזאת כדי לתת מענה  -עו"ד עודד מהצרי
 למי שלא יכול לשלם.

 

ביבנה על מרתפים ובסופו של דבר המועצה  ואתן לכם דוגמא גב -יואל גמליאל
 החזירה כספים לתושבים.

 

 . 7%קבעתם עליה בשיעור של  -אלון גייר

 

. גם אם אנחנו נחליט על שיעור אחוזי הגביה 4%יעור של לא, עליה בש -יואל גמליאל
 משרד הפנים צריך לאשר קודם.

בגן יבנה ובמזכרת בתיה משלמים יותר מיסים, אנו צריכים לדאוג  
 שגדרה תתנהל כמו שצריך.

 

 .7.6%. איך הגעת למספר הזה 1 -אלון גייר

 . 9%או  5%יכולת גם  .2

 ים תקציב.יש לנו אומדנים ואנו מנהל -דוד יהלומי

אנו שואפים להעלות כמה שפחות, יש נתונים וכך מגיעים לסכום 
 הזה.

 ידוע כמה כסף יכנס מהעלאה זו. -אלון גייר

 ₪ .ועשרים  תשני מליון שש מאו -דוד יהלומי

האם יש החלטה לאן   7.6%כאשר מעלים את המיסים לתושבי גדרה  -אלון גייר
 הכספים מיועדים.

 ללמוד איך המערכת מתנהלת.  אתה צריך -יואל גמליאל

אנו מאשרים את העלייה ואנחנו המליאה מחליטים לאן הכסף הולך, 
 כיצד הוא יחולק ולאן יגיע.

 לגבי שלטים. -תומר אהרון

 זה לא קשור לצו המיסים , תגיש שאילתות ונענה בצורה מכובדת. -יואל גמליאל

 הצבעהתוצאות ה  

 עדדני דורון, ב  



 ציון ידעי, בעד  

 לילך לבבי, בעד  

 דורית בן בוחר, נגד  

 יובי כץ, נגד  

 ורד איתן, נגד  

 אלון גייר, נגד  

 תומר אהרון , נגד  
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 יקותיאל תנעמי, בעד  

 יואל גמליאל, בעד

 תוצאות ההצבעה

 בעד 7

 נגד  5

 כפי שהוגש. 2014הוחלט לאשר צו המיסים לשנת  החלטה

 

 ה ננעלה.הישיב
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