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 של וועד מקומי –פורום מנהלי קהילה 

    10.3.15תאריך:         1מס' מפגש 

 משתתפים נוספים מוזמנים חסרים מוזמנים שהגיעו

 בית קהילה מנהל – דובשני שאול

 אלפא

 יועץ משפטי  –עו"ד אילן מירון  אביטל קהילה מנהלת– יוסף זהבה

 רמ"ט המועצה -ארז שטיין   יזרעאל מנהל קהילה –קובי לוי  גבע  קהילה מנהל – מור איציק

 קהילה מנהל  – ורנו'ג שמוליק

 ופרזון גדעונה

כפר מנהל קהילה  –גלעד גורן 

 יחזקאל

 יועצת ארגונית –לינוי אליה 

עין חרוד  מנהל קהילה –שי סט  נר גן קהילה מנהלת – סבג מירי

 מאוחד

 מזכירה -דוריה אלגריסי 

 

 אלפא בית וועד ר"יו -קליין יענקלה תל יוסףמנהל קהילה  –לאונרדו לם  חפציבה קהילה מנהל– מור נטע

 יפה ניר וועד חבר – פרטי שרל אדירים קהילה מנהל – תמיר עמר טמרה וועד ר"יו – זועבי חמודי

  ברק קהילה מנהל – רפי כהן שאול מגן  קהילה מנהל – מור יאיר

  חבר קהילה מנהלת -אורצקי נטלי מוקייבלה וועד חבר – קאסם נור

  מיטב קהילה מנהלת – אסרף רבקה מולדת קהילה מנהלת  – כהן חווה

מנהלת קהילה עין חרוד  –רינת פיין  מלאה קהילה מנהל – דהן נפתלי

 איחוד

 

   יפה ניר  קהילה מנהל – דוד בן יוסי

מנהל קהילה  – אחמאד עומרי

 סנדלה

  

   און רםמנהל קהילה   – אורן אורי

 רמתמנהל קהילה  – נורקין ליאור

 צבי
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 צו מיסים לוועד המקומי. –הנושא המרכזי של הפורום היום הינו 

 .אלפא בית המארח ליישוב תודות

 סיכום עיקרי הדברים היועץ המשפטי אילן מירון:

נושא הוועדים המקומיים תפסו תאוצה לאור תפיסתה של המועצה בתהליך האוטונומיה 

 הניהולית.

קיימת הבחנה ברורה בין ארנונה לבין אגרות והיטלים, ארנונה מתייחסת למס קבוע  .1

תשלום חד פעמי בד"כ בגין פרויקט שיש לו  –שמאושר ע"י המועצה ומשרד הפנים. היטל 

 התחלה וסוף.

 ימת אי בהירות אפשר לפנות אלי לקבל חוות דעת.בכל בקשה שקי .2

חשוב להיצמד ללוח זמנים, גם בהצמדות ללוח הזמנים לא תמיד משרד הפנים מאשר  .3

 בזמן אך אי הגשה בזמן לא תבחן הבקשה.

 חשוב לעבור על כל המסמכים והכללים אשר יאפשרו אישור והתקדמות. .4

 סיכום דבריו של ארז רמ"ט המועצה:

ובים במועצה יש צו מיסים עבור וועד מקומי, מטרת המפגש הזה הינה העברת ייש -3כיום ל 

 המידע והסבר למהלכים הנדרשים עבור הגשת צו הטלה ראשון.

 ממליץ לוועדים המקומיים להיכנס לתהליך הכנת הטלת מס וועד מקומי. .1

הנדרשים להעביר את כל המסמכים  15/6לוח הזמנים לבקשה הינו קשיח ונדרש עד ה  .2

 לל כל האישורים לפי הפורמט של משרד הפנים.כו

מדובר בהליך חוקי סטטורי מורכב, מומלץ להיעזר בעורך דין שנותן שירותים לוועד  .3

 המקומי לצורך מילוי המסמכים.

 הערה:

חודשים לפני מועד הגשת הבקשות ע"מ שוועד שיקבל  -3מידע זה נמסר לוועדים קצת יותר מ  

חודשים זה פרק זמן מתאים אך  3לרשותו הזמן הנדרש. עם זאת החלטה להיכנס לתהליך יעמוד 

 מחייב תחילת הכנה.

 מצ"ב מסמכים.

 בברכה,                                                                                                                  

 ארז שטיין, רמ"ט המועצה                                                                                                     

 ומנהל תהליך האוטונומיה הניהולית ביישובים                                                                                 


