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 מתוקן  - 35פרוטוקול מליאה  נושא הדיון:
 
 

 ישיבת מליאה מטרת הדיון:
 23:22-23:52יום ה'  8288יוני  52 תאריך:
 זום מיקום:
 ישיבה מליאה - 228 פורום:

אורי בכרך, אפריים חגג, ארנון מינס , יאיר מדר, יצחק יצחק, נחמיה חסיד, עמיר ריטוב, קובי  משתתפים:
 רייך, רוני פרידמן פלומן, רונן חיון, שאול דניאל

 בני דגמי, גלית ברגר, לביא זמיר, רן להב  חסרו:
 יט, עו"ד הראלה מזרחי , עו"ד רונית עובדיה , פנינה אמויאל משה מאיר שב משתתפים נוספים:

 . אישור הטלה ראשונה לוועדים מקומים 1

 
עפ"י חוזר משרד הפנים הותר לועדים מקומיים שלא עשו כן עד כה, להטיל הטלה ראשונה של מס ועד 

 מקומי על שימושים שאינם למגורים, בכפוף לאישור רוב בועד המקומי. 
ם שפנו בבקשה לקבל את אישור המליאה: גנות הדר, חרות, גאולים, יעף ותנובות. היישובים הגישו היישובי

 את המסמכים כדלקמן: 
 א. פרוטוקול האישור בועד המקומי תוך ציון מספר המשתתפים מחברי הועד וציון הנעדרים אם היו כאלו. 

, יעף השתתפות מלאה, 53% גנות הדר השתתפות מלאה, חרות השתתפות מלאה, גאולים השתתפות
 תנובות השתתפות מלאה. 

ב. צו מיסים הכולל את תעריפי מס הועד המקומי על השימושים השונים התואם את שיעור המשתתפים 
 בקבלת ההחלטה. 

 
 ג. התעריף המצרפי של המועצה והוועד המקומי אינו חורג מהתעריף המרבי הקבוע בתקנות.

 
 בקשת הועדים להטלה ראשונה כמפורט להלן:  החלטה: המועצה מחליטה לאשר את

, יעף הטלה 5.3%, גאולים הטלה ראשונה 23%, חרות הטלה ראשונה 23%גנות הדר הטלה ראשונה 
 . 23%, תנובות הטלה ראשונה 23%ראשונה 

 
 

 החלטה: המועצה מחליטה לאשר את בקשת הועדים להטלה ראשונה. 
 

 במערכת רותם. על הוועדים להגיש את הבקשה למשרד הפנים 
 ניתן להיעזר לצורך כך בחברת מגע"ר אשר נותנת שירות למועצה או בחברות דומות. 

 . הגדלת תב"ר גדר ביטחון שער אפרים 2
 

 לא נדון 

 
 



 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
מן, אמיר תירוש, אבי אקוקה, אורי בכרך, אורית אנגל, אייל שלפרוק, איילה יצהרי, אליעזר לנדס מכותבים:

אפריים חגג, אריאלה מלאכי, ארנון מינס , אתי לוי אוסי, בני דגמי, גל גרין, גלית ברגר, דב סבידור, דודו 
מצליח, יאיר מדר, יורם יצחקי, ינון עמרם, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, יריב יוסף, לביא זמיר, משה 

סיון חרמוני, סיון שריפי כרז , עירית גז, עמיר ריטוב, קובי מכלין, נחמיה חסיד, נפתלי יצהרי, נתנאל יהודה, 
רייך, רוני פרידמן פלומן, רונן חיון, רן להב , רני חג'ג, שאול דניאל, שאולי בן דוד, שחר ורדי, שי שדה, שלום 

 לידני, שלומי טלמור, שלומי פוקס
  אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
  שריפי כרז סיון
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