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 21/2/32כג' באדר א :תאריך 

 רושם הסיכום: נורית

 מדיניות והחלטות:  הדיון מטרת

  לדיון: מסמכים

 ציבורית לתחבורה לטוואי מצגת

 מס להנחות קריטריונים מצגת

 

, משה טויטו, מנחם מועלם, רחמים חלילי, דקל חדד, גונן ברוכי, ניסים פנחס דדוןיו"ר,  -עידאן תמיר  משתתפים ה"ה:

 אבי דהן, שושן כהן, יואל חדד, עמוס ברט. ,אוזן,  אלי מוגרבי, איציק אליה, מאיר אלבז

 .אלי הנגבי ,קובי צור ,חיים לוי :חסרים

 מזכירת המועצה -חדד-גזבר, נורית כהן -אורן חדד עוזר יו"ר, -אורי אילן דוברות, -אירית כהן :נוכחים

 תוכן הישיבה

 מצגת  -תחבורה ציבורית ביישובים  .3

  להסכמה בדבר הכנסת תחבורה ציבורית לכלל היישובים לאחר משא ומתן עם משרד התחבורה, הגענו

פעמים ביום ולא תהיה תלויה  6תדירות כניסת האוטובוסים תעמוד על  .2132שנת סוף  -במרחב. זמן יעד

האוטובוס יכנס לנתיבות  ונקודת הקצה הוא  -יפי הטווא-בכמות הנוסעים. התחנות ייקבעו על ידנו. על

 תחנת הרכבת. 

 לאחר סיום הסיבוב ביישובים האוטובוס יכנס לנתיבות  –לשינוי בטוואי המוצעהצעה  -ליםגוש מעג

 מכיוון כהן ובכיכר ימינה יעבור את מרכזי הקניות החדשים ואח"כ ייצא לכיוון הרכבת.

 

2.   

מופיעים בהחלטה. מכל  הרשימה שפורסמה היום בעיתונות אינה מדויקת ונכללו בה יישובים שאינם -הטבות מס

 חקיקה בכנסתצריכה לעבור החלטה ב יש להבהיר, כי .חלטהבהיישובי המועצה שאינם בעוטף לא נכללו  ,מקום

 .5132ובכל מקרה תחול החל משנת 

אין הגיון ליצור מובלעת בתוך כל מקבלי  . ומניעת אפליה החוק במתכונתו הנוכחית מחטיא את המטרה לשוויון

ההחלטה יוצרת למעשה בידול בין יישובים סמוכים אשר אין ביניהם שוני מהותי, דבר הסותר את החלטת  ההטבה.

 בג"ץ

 ע"מ להיכלל בהטבה ישנם מספר קריטריונים המקבלים ניקוד. 

נתון שאנו נברר אותו מחר בע"ה.  ?.נשאלת השאלה מאיזה נקודה מודדים -מרחק מת"א -מדד פריפריאליות -האחד

מביא אותנו לניקוד ה מבצעים ממוצע משוקלל ,מדד גבול. בחישוב כולל -השלישיסוציו אקונומי.  מדד -השני

 ששם אותנו "בחוץ".

 ".יישובהמילה "ע"פ ההגדרות כפי שמופיעים במצגת מופיע 

רשות "מוגדר  "יישוב". אם יוגדר כי ?נשאלת השאלה האם יישוב זה רשות מקומית או יישוב בודד ספציפי

והם צריכים בעיה . העלנו בפניהם את הטענה והם הבינו שיש "פנים"אזי המועצה אמורה להיכלל ב ",מקומית

 לבדוק זאת.

נקבעה ישיבה למחר עם של הכנסת. כמו כן, הוכנו חוברות הכוללות את הנתונים ואנו נופיע מחר בוועדת הפנים 

 לבדיקת הקריטריונים לנסות למצוא פרצות. סחוקרת בלמ"

אלא המדובר בקריטריונים כפי שהוצגו כאן. הציבור  ,לגבי ההחלטה ה. אין קשר לפוליטיק!ה חשובעניין ההסבר

 צריך לדעת את הנתונים ואת זה שאנחנו הולכים להילחם בכך בכל הכוח.

ף אליי ינוסח מכתב לכל בית אב ביישובי המועצה. החברים מוזמנים להצטר ,מחר אי"ה אחרי ישיבת הפנים בכנסת

 ולעצמנו שזו מלחמה ובכוונתנו להילחם על כך בכל דרך. סר לתושביםהמלכנסת. 

 



 
 

 

 . החברים מוזמנים להתייחסות ולרעיונות 

 .ברוח האמור מציעים אפשרויות ורעיונותאלי ואיציק, עמוס, דקל, שושן, פנחס, מתקיים דיון והחברים 

מופלים קיימת תמימות דעים בקרב החברים כי יש לפעול בכל הערוצים למניעת אבסורד זה בו תושבי המועצה 

 לרעה בתוך מובלעת יישובים הנהנים מהטבת מס משמעותית.

אבק על זכויות התושבים בכל האפיקים: ע"י לוביסטים, ועדות הכנסת יהחברים מצטרפים ומבקשים לפעול ולה

 פים, פניות מזכירי היישובים, אפיקים פוליטיים וכן ע"י בהליכים משפטיים רחבים.ובכללותם ועדת הכס

ק"מ לכן גם יישובי העוטף צריכים  7-גם יישובי העוטף עלולים מחר לעמוד בפני שינוי קריטריונים מה -תמיר

כל הכדורים בקנה  נשכור את שרותיו של משרד רציני ונתייעץ איתו בעניין כולל התזמון. נכין את להירתם למאבק.

 ובכל הזירות.

 יםמאושר -מצ"ב נספח -תברי"ם  .1

  13 'מס מליאה - ם"תברי נספח

.    

 מממן גורם סכום נושא ר"תב 'מס

 -תכליתי רב למבנה פיתוח חדש

 מעגלים

              

313,000  

 ח"אלש 163השיכון משרד - ח"אלש   150

 בעלים השתתפות

               זרועה - משולב מבנה שיפוץ חדש

250,000  

 השיכון משרד - ח"אלש   200

 בעלים השתתפות ח"אלש    50 

               שרשרת - משולב מבנה שיפוץ חדש

335,000  

 השיכון משרד - ח"אלש   200

 בעלים השתתפות ח"אלש 135  

               מלילות -כדורסל מגרש שיפוץ חדש

200,000  

 השיכון משרד

               סעד - משולב מבנה שיפוץ חדש

250,000  

 השיכון משרד

               מעגלים-חוגים מבנה שיפוץ חדש

100,000  

 השיכון משרד

 

 החלטות / משימות לביצוע מס'
 תאריך  

 לביצוע  

אחראי 

 לביצוע
 הערות  

 בישיבת מליאה   דיון בדבר מיקום התחנות  .3

  לשכה  הנסיעה בגוש מעגלים לנתיבותעדכון שינוי בטוואי   .2

 באמצעות בני כהן דוברות  ניסוח מכתבים לחברי הוועדות הרלוונטיות  ל .1

  דוברות  להוציא מסמך הבהרה ומידע אודות ענין הטבות המס לכל בית אב  .2

לאישורי מצטרפים לדיון בכנסת: דקל איציק, שושן ואלי. יש לדאוג   .2

 כניסה
  לשכה 

  דוברות  מכתב של מזכירי היישובים   .6
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