המועצה המקומית גן-יבנה

בס"ד

ישיבת מליאה שלא מן המניין  12מיום 23.6.16
בהשתתפות:
מר דרור אהרון ,ראש המועצה
עו"ד סביון יניב ,סגן מ"מ ראש המועצה וחבר מועצה
גב' רוחמה עזר ,חברת מועצה
גב' יהודית אלפסי ,חברת מועצה
עו"ד הדס ויצמן ,חברת מועצה
מר רפאל פרץ ,חבר מועצה
עו"ד אביחי עוגן ,חבר מועצה
מר ירון ניסים ,חבר מועצה
מר אילן ביסמוט ,חבר מועצה
חסרים:
גב' ירדנה אוקמן ,סגנית ראש המועצה וחברת מועצה
מר שמעון אלגרבלי ,חבר מועצה
מר אילן רביבו ,חבר מועצה
מר יורם סויסה ,חבר מועצה
בנוכחות:
מר אלון מדהלה ,גזבר המועצה
אינג' שלמה לבינר ,מהנדס המועצה
גב' איריס נעים ,מנהלת מחלקת הגבייה
עו"ד יעל צוברי ,יועמ"ש למועצה
גב' מרסל הדר ,דוברת המועצה
גב' עומר דוד ,מנהלת לשכת ראש המועצה
סדר יום :
.1

אישור צו המיסים לשנת 2017

דרור אהרון :אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה שלא מן המניין מס'  12לאישור צו המסים לשנת  ,2017שהועבר אליכם
כולל תעריפים ,בהתאם להנחיית משרד הפנים.
האם למישהו מהנוכחים שאלות או הערות.
ירון נסים :האם יש שינוי ביחס לשנה שעברה?
דרור אהרון :לא.
אילן ביסמוט :יש.
דרור אהרון :לא העלינו מסים .תגיד לי מה?
אילן ביסמוט :זה לא נכון .אתה מיישם את משרד הפנים ,כן או לא?
עו"ד סביון יניב :זה כמו לשאול האם אתה מיישם את החוק ,כן או לא.
דרור אהרון :אני שמח לבשר לחברי המועצה שאיננו מעלים מסים.
אילן ביסמוט :אתה יכול להתנגד .זה לא תקין.
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יהודית אלפסי :יקצצו לנו במענקי האיזון.
אילן ביסמוט :לא .זה שקר .מי שדופק אותנו זה אתה .אתה העלית את הארנונה פעמיים מזה שנתיים.
דרור אהרון :אני מבקש שתשמור על פיך .אני מכבד אותך ומאפשר לך להתבטא אך התבטאויות מסוג זה לא מכבדות אותך
כחבר מועצה.
אילן ביסמוט :וגם אותך אני לא מכבד.
דרור אהרון :חברי המועצה .אני מבקש שתכבדו אותי כראש מועצה .לא תיתכן התנהגות בוטה ומבזה של חבר מועצה .אני
קורא לכל החברים שלא להשיב לו .התנהגותו מביישת את כולנו .אני מתנצל בשמו כאדם וכחבר מועצה על התנהגות מסוג
זה.
אילן ביסמוט :תשמור על הפה שלך .קיימת העלאת משרד הפנים .המועצה אינה חייבת לקבל את החלטת משרד הפנים.
משרד הפנים יכול להעלות ללא ידיעתנו .אם אנחנו דנים ,כלומר אנחנו נדרשים לאשר .זה לא אוטומטית .היו ישובים בהם
הורידו ,היו ישובים שלא קיבלו .בגן יבנה הועלו תעריפי הארנונה שנתיים רצופות .לכן אנחנו מתנגדים.
עו"ד הדס ויצמן :לגבי צו המסים ,זו לא העלאה אוטומטית.
דרור אהרון :אנחנו איננו מעלים את הארנונה .אינכם מבינים .מדובר בהעלאה האוטומטית שמחייב משרד הפנים .ההעלאה
הזו לא קשורה אלינו .בדיוק כמו בשנה שעברה.
יהודית אלפסי :אנחנו יכולים לסרב ,אנחנו יכולים לצאת נגד החוק?
עו"ד סביון יניב :אנחנו יכולים להגיש בקשה חריגה ומשרד הפנים ומשרד האוצר לא יאשר אותה.
דרור אהרון :אנחנו נפגעים פעמיים .הארנונה בגן יבנה הנמוכה בכל האיזור ,אפילו נמוכה מבני עי"ש .אתם מוזמנים לבדוק
אותי .אם אנחנו מורידים ארנונה אנחנו נפגעים בארנונה הנורמטיבית ונפגעים במענק האיזון פעמיים .מה .אנחנו עושים
מאמצים שלא לפגוע בתושבים ולא להעלות ארנונה .אילן ביסמוט רוצה שנפעל כאילו בניגוד לחוק וע"י כך נפגע בתושבים.
יהודית אלפסי :אפשר לפנות למשרד הפנים שלא להעלות ארנונה?
אילן ביסמוט :כן.
עו"ד סביון יניב :אפשר לבקש אך ברגע שאת רשות שמקבלת מענק איזון ושעור הארנונה נמוך מהארנונה הנורמטיבית שקבע
משרד הפנים ,הבקשה לא תאושר .אילן ביסמוט משווה לעיריית ראשל"צ שהיא רשות נטולת מענק איזון ,היא פועלת כרצונה,
יש לה עודפים כספיים .ואין לה מחויבות למשרד הפנים ואין לה עודפים כספיים.
דרור אהרון :אני שמח לבשר שהמועצה המקומית גן יבנה אינה מעלה ארנונה לשנת  .2017אני מביא את צו המסים להצבעה.
בעד – 7
נגד( 2 -עו"ד הדס ויצמן ואילן ביסמוט)
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את צו המסים לשנת  2017בהתאם להנחיות משרד הפנים.
.1
אלון מדהלה
גזבר המועצה

דרור אהרון
ראש המועצה
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