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 41-2מן המניין שלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

 

 משרדי המועצה המקומית מיקום:

 .29:22שעה   19.2.22רביעי יום   מועד:

 מוטי חטיאל  המזכיר:

, נדב קלר, אהרון עודד אילתגדי בן שימול,  אביהוד רסקי )יו"ר(, נוכחים:

 .ברנזון, עמיר ילוז, שלומית אייל יוסף

מבקרת המועצה, דב  –יועצת משפטית, מיטל כהן  -עו"ד ורדה גילה משתתפים:

 גזבר.  –אריאל 

 

 :על סדר היום

 )מצ"ב חומר לעיון(.  1222אישור צו ארנונה לשנת  .4

 )מצ"ב חומר לעיון(. מטר  02,222הוספת תת סעיף בשטח תפוס מעל 

 )מצ"ב חומר לעיון(.  1222אישור תקציב המועצה לשנת  .2

מועבר לטובת המדינה )מצ"ב חומר ₪  010,222ביצוע הלוואה בסכום של  .3

 לעיון(. 

 

 01,111, הוספת תת סעיף בשטח תפוס מעל 2141אישור צו ארנונה לשנת  .4

 :מטר

 . 0.00%ב  עלה 1222הארנונה לשנת  תעריףע"פ הנחיית משרד הפנים  הגזבר:

נוספים כך ששיעור העלאת הארנונה  0%המועצה מבקשת להעלות ב 

 .0.00%יהיה  1222לשנת 

קיבלנו  –מטר  02,222וס מעל הארנונה לשטח תפ תעריףשינוי  היו"ר:

אחרים  נתונים לגבי כמה מחייבים דונם בשטח תפוס במקומות

 ראש פינה. והמחירים זולים משמעותית בהשוואה ל
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לא ישונה הם יעבירו  ה כי במידה והתעריףאקרשטיין הודיע חברת 

את פעילות המפעל למקום אחר, אולי לדרום הארץ, דבר שיפגע 

ש פינה והסביבה. ממליץ לאשר הפחתה כלכלית ותעסוקתית ברא

 מטר.  02,222לדונם מעל ₪  0.12ל ש בתעריף

 לדונם? ₪  0.12האם השנה הם שילמו  אהרון:

לא, נשלח מכתב דרישה לתשלום חוב לאקרשטיין מיד עם קבלת  היו"ר:

 התשובה השלילית משר האוצר ושר הפנים. 

   

מטר תפוס:  02,222בעד אישור צו הארנונה והוספת תת סעיף ל 

 היו"ר, אהרון, נדב, עודד, עמיר, שלומית. 

 נגד: גדי

 

 התקבל ברוב קולות. 

 

 :2141אישור תקציב המועצה לשנת  .2

 לחברים.  1222מציג את תקציב   היו"ר:

מבקש לבדוק אפשרות של תחבורה ציבורית להר וגיא במקום  עמיר:

 הסעות סדורות. 

ביזיה, נוספו הוצאות בכ"א ובחינוך הפורמלי ור רהתקציב צריך לעב אהרון:

והבלתי פורמלי. כאשר אנו מסתכלים על מפת האיומים הבאים 

 בון. בנושא בינוי ותחבורה יש לקחת אותם בחש

ביקשתי מציון לבצע תכנון בנושא דיור בר השגה ופתרונות תחבורה,  

היה כאן כסף והוא ניתן ביד קלה בנושא החינוך וכפי שהדברים 

 נראים הוא לא פתר את הבעיות. 

מהתקציב ולהעביר כמליון ש"ח  לפעילות תכנון  0%אני מציע לקצץ   

 ופעילויות לא צפויות. 
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י ועם הגזבר בנושא, ביקשתי להכין תקציב מקוצץ אהרון דיבר אית היו"ר:

בצבע ירוק בסעיפים המוצגים ₪  022,222והצלחנו להגיע לקיצוץ של 

 בתקציב. 

אני לא חושב שאנחנו נמצאים בשעת חרום. אני לא חושב שאני כאן  עודד:

רק בשביל ניקיון ותאורה, אנחנו צריכים לגרום למקום הזה להפוך 

ישנם מספר סעיפים שניתן להסכים לגביהם  למקום שכדאי לגור בו.

אך אני חושב שאנו צריכים להיות גאים על ההשקעה שלנו בחינוך, 

 אם זה טוב להורים משמע שעשינו את עבודתנו. 

מרגיש שהקיצוץ מתמקד בחינוך וברווחה. מצב הרווחה בראש פינה  גדי: 

 לא פשוט ותושבים ממעמד הביניים לא מצליחים להרים את הראש.

 אין מקום לקיצוץ בתחום החינוך והרווחה. 

אני חושב שאנו שבעים ומדושנים ואני מציע לקחת חברה על מנת  עמיר:

לייעל את נושא כ"א ולבדוק אפשרות להוציא את נושא הגזם לקבלן 

 חיצוני. 

במציאות החדשה תהיה פגיעה בשגרת החיים, אני מבין את הצורך  נדב:

 וצגים מאוד בעייתי. בקיצוץ אך קיצוץ בסעיפים המ

חינוך זה הדבר האחרון שצריך לגעת בו, אני עם ילדה בפעוטון  שלומית:

וילדים בחוגים, אם אתם מכוונים לחינוך פחות איכותי לא כדאי לי 

 לגור כאן. 

יש תהליך רב שנתי של הוספת שומנים ויש חוסר קורלציה בין  אהרון:

ההשקעה, אני חושב שיש מקום  ותצרההשקעה בחינוך לבין תו

 לשינוי בסדר העדיפויות. 

 ולבטח את הפגיעה בסעיפי החינוך. ₪  212,222אני מציע קיצוץ של  היו"ר:

 

 : היו"ר, עודד, נדב, אהרון, שלומית, עמיר. 1222בעד אישור תקציב  

 נגד: גדי.  
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כולל הוצאה והכנסה ,  אלש"ח 00,009, בסכום כולל של 1222 תקציב

)מותנה באישור משרד הפנים והאוצר ₪  012,222  בסכום של 

אושר ברוב נוספים(.  0%להעלאה חריגה בארנונה בשיעור של 

 קולות. 

 

 :מועבר לטובת המדינה₪  023,111ביצוע הלוואה בסכום של  .3

לטובת סיוע ₪  010,222מציג את דרישת משרד הפנים לתשלום של  היו"ר: 

 חלשות.  לרשויות

למשך ₪  010,222הלוואה בסך  מבקש את אישור המליאה ללקיחת  

 שנים מבנק פועלים.  22

לצורך ההלוואה הנ"ל משעבדת המועצה את ההכנסות העתידיות  

 מארנונה.

  

 מאושר פה אחד תחת מחאה  

 

 

 12:22 בשעה ננעלה הישיבה

 

                         __________________________________ 

 "רהיו                                                   המזכיר            


