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פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 6/2019
שהתקיימה ביום שלישי כ"ב בסיון תשע"ט – 25.6.2019

נוכחים :
עידן גרינבאום – ראש המועצה ,אמנון טל – אפיקים ,אדוה אלגריסי – אשדות מאוחד ,תמר
לשם – גינוסר ,חוה ישי – האון ,אברהם קופר – חוקוק ,רונן גל – כנרת מושבה ,לילך שמיר
– כנרת קיבוץ ,רוית זוהר וייס – מסדה ,עוזי קרן – עין גב ,שמעון שושן – פוריה נוה עובד,
מנחם אטיאס – פוריה נוה עובד ,חיים חליווה – פוריה עלית ,יעקב קרני – שער הגולן,
אוריה מאירי – תל קציר .
חסרים :
אהוד בן אפרים – אלומות ,רוני יוסטמן – אלמגור ,יניב אסם – אפיקים ,שאול אלתר-
אשדות איחוד ,אילון ראובני – דגניה ב' ,חגית בן יעקב – מעגן ,יוסי עמר – פוריה כפר
עבודה ,עמי רומנו – פוריה עלית ,דני דותן – רביד  ,אדם וודל – בית זרע רוית פידל דגן –
דגניה א'.
משתתפים :
דודו פרץ – מנכ"ל המועצה ,זאב זימל – גזבר המועצה ,עו"ד גולן לוי – יועמ"ש ,מיה ונטורה
– עוזרת אישית לראש המועצה ,עמי כברי – דובר המועצה ,אהוד נוסן – מבקר המועצה.

על סדר היום :
אישור צו מיסים לשנת . 2020
נדון סוכם והוחלט :
גזבר המועצה הציג את עיקרי צו המיסים לשנת : 2020
א .עיקרי צו המיסים לשנת  2020זהים לעיקרי המיסים לשנת . 2019
ב .תעריפי הארנונה יעלו ב 2.58% -עפ"י בהתאם להנחיות משרד הפנים"-הטייס
האוטומטי" .
ג .שיעור הארנונה לאדמה חקלאית (סוג נכס  )610יוגש לאישור השרים להפחתה
חריגה של  .10%גזבר המועצה ציין כי שעה לפני התכנסות המליאה התקבל מכתב
תשובת השרים בה נדחתה בקשת המועצה להפחתה חריגה בשיעור של  10%לשנת
 ,2019ולכן הבקשה תוגש שוב לגבי שנת .2020
בהמשך התקיים דיון במליאה בסיומו ראש המועצה מבקש את אישור המליאה לצו
המיסים לשנת  2020כפי שהציג הגזבר .
 15בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את צו המיסים לשנת  2020הכולל בתוכו
הפחתה חריגה בגובה  10%לסיווג אדמה חקלאית (סוג נכס . )610

ראש המועצה נועל את הישיבה .
______________________
דודו פרץ – רשם הפרוטוקול

_______________________
עידן גרינבאום – ראש המועצה

