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המגור  -הערות בעניין  דיון  המועיתקיים  בניית  עם  למינהל ים  ההגשה  כולל    צה,  לא  האזרחי 
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 הערות המליאה: 

המליאה(  וןאל לאחר  )נשלח  בירוקרטיה    -גרטמן  הסרת  להוסיף  למימוש  ביעדים  השירות  שיפור  בסעיף 
 פיתוח בדרכם למימוש.  וחסמים שמנטרלים ומעכבים תוכניות

 א הבטחון יקבע כיעד נפרד. נושש מבקש -אפי מושקטו
 עו בתוכנית החומש. לו יוטמ א ההערות כל ה



 

 

 5/2022 שור פרוטוקולאי .3
 . 5/2022 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול החלטה:
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 : תבר"ים לאישור .א

 
מספר  
 תב"ר 

 
 שם התבר 

 
 סכום תבר 

 
 

 מקור מימון 

 לפיסכום 
 גורם מממן 

 

 סכום לפי
 גורם מממן 
 הפחתה/ 
 תוספת 

 ע"פ החלטת 
 מועצה מס' 

391 
פינוי ם נופי  קושי

 תשתיות 

 
3,500,000 

 

 
 םניהפמשרד 

 
3,500,000 

 

 
 

1,000,000 
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429 
התאמות  

ושינויים במבני 
 המועצה 

 
עודפים שנים קרן  400,000

 7900001000קודמות 

 
400,000 

 

 
 

200,000 
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458 
שיקום תאורת  
ביטחון מצפה  

 שלם

 
90,000 

 משרד הביטחון
 

90,000 
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459 
ריענון רכב  

ביטחון בישוב  
 אלמוג 

 
 השתתפות בעלים 220,000

 
 משרד הביטחון

75,000 
 

145,000 
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 2022חגדיד  460

 
קרן עודפים תקציב רגיל   170,000

7900001000 
 מפעל הפיס 

110,000 
 

60,000 
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461 
הקמת מרכז  

 הפעלה 

 
קרן עבודות פיתוח    50,000

4201100000 
50,000 
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462 
דרך ביטחון קדם  

 ערבה 

 
 

 2,410,150 קרן קיימת לישראל  2,410,150
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 :תבר"ים לסגירה .ב

 
יתרה תקציביתשריוןהוצאההכנסהתקציבשם מס' תברמס' תבר

   -                      -         315,000       315,000       315,000  שיקום כבישים ומדרכות 2742017

 448                   -         216,688       217,136       217,136  תרבות יהודית345

 778                   -         35,222         36,000         36,000     חגדיד 3822021

    -                      -         50,000         50,000         50,000     שיקום גדר ביטחון מצפה שלם425

 
 פה אחד.  יםמאושר התב"רים  החלטה:

 



 

 

 צו ארנונה .5
 , 1992  –, התשנ"ג  (חקיקה להשגת יעדי התקציב  תיקוני )לחוק ההסדרים במשק המדינה    7בהתאם לסעיף  

לממו בהתאם  שנה  מדי  מתעדכנים  הארנונה  השכר תעריפי  ולמדד  לצרכן  המחירים  מדד  שינוי  של    צע 
מתעריפי    1.37%-  ב  עודכן  2023לשנת    שיעור העליה  .משרד הפניםורה  משובעת כפי  רי בתקופה הקהציבו
 . 2022שנת 

 
של משרד  2022בשנת   ביקורת  בנושא    נערכה  כי  אי  ממצ  ,2020לשנת  ארנונה  חיובי  הפנים  העלו  הבדיקה 

י משרד  ידמידי שנה על    יםסמ והמקסימום המפורנימום  י המי תעריפטבלת  ם החורגים מתעריפי  נמצאו בצו
ים בתקנות  המפורט  י אבש לבצע הפרדה בתעריפים לפי סיווגי, בהתאם לביקורת נמצא כי  כן  . כמופניםה

 . 2007-)ארנונה כללית ברשויות המקומיות(, תשס"זק המדינה הסדרים במש
שינויים    עם. חומר מקדים  2023  תארנונה לשנעדכון צו    בוצע  וממצאי הביקורת    משפטיתבהתאם לחו"ד ה

 ח לחברי המליאה ופורסם באתר המועצה. נשל
 

כן   כחבכמו  עודכנו  המליאה    יפיםר התע  לעניין  דיפרנציאלית  תפיסה  מטמיעים  והאוצר  הפנים  משרדירי 
של    מדידה  טתשיו,    ימדד פרפיריאל   ,אקונומיסוציאו    מדדשל    למטריצה   בהתאם  2023  לשנת     ראשי   בסיווג

 ארנונה.  
 של הרשות(.  סוציו' ופראפרליות )בהתאם ל לכל רשות ם יח סיווגים נורמטיבי טוומשרד הפנים הגדיר 

   37.27  , לעומתלמ"ר  ₪  59  אוה ת  מגילומ.א.  של    "ים ור מג"ל   תעריף הנורמטיביה אלו  ים המנחים  וו ק הלפי  
 . בפועללמ"ר  ₪
 

 שהועלו בדיון: הסתייגויות
חה,  למלון  וגם לבית הארקבעתם סיווג גם    ן בתוך תחום תכנית בסיווג לבתי מלו     -ם לוי  חייהמועצה  חבר  

 . ןומחוץ לקו רק לבית מלו
 
 זברית המועצה השיבה:  ג

 אלא באישור שר הפנים. ו לשנות סיווגיםלהוסיף א  למועצהלאור הגבלות חקיקה אין באפשרות 
לשנת  השינו  בצו  המועצה  שעשתה  שינויי  2023יים  בסהינם  תים  וכן  הצו,  וצורת  שחרגו  דר  חיובים  קון 

 .יםמהדין, לגביהם מוסמכת המועצה לפעול גם ללא אישור שר
מתאר" ולפיכך  , הופיע תת סיווג לבית הארחה רק "בתוך תחום תכנית  2022בנוסחו הקיים של הצו, לשנת  

 תואם לצו הקיים כיום.שאר י חייב לה  2023נוי לשנת השי
הסבירה  ג המועצה  הקיימות  זברית  ההשלכות  להפחתת  באת  של  ן  הו התעריף  בקשה  הישירה  ההשפעה 

 האיזון של הרשות.  נקמעעל ות מארנונה  הכנס
 : ועץ המשפטי הבהירי

מקרה ה  בכל  וערר  זכות  נישוםשגה  לכל  שנישום  ,  נתונה  המועצה,  וככל  על  להשיג  אומבקש  דחתה  ת  זו 
 יע בטענות שלו.שיכר  לתי תלויא יכול להגיע לועדת ערר, גוף מעין שיפוטי ובתו הוהשג

ה הצו    ם מושקטואפרימועצה  חבר  הגדרת  להבין את  והאם ביקש  פרגולות    למרפסת מקורה  לפתור  ניתן 
 מקורות ע"י סנטף: 

 זברית המועצה השיבה:  ג
מבנים קבועים, חדירי גשם,  דובר בלגופו. המועצה בוחנת אם מן  נבחרה, כל מבנה  ובנוגע לחיוב מבנה מק 

   של המבנה.  " במהותמשקל הכובד"ה היכן שנוטים מחייב רה שלהם וכיוצ"ב, בסוף הייעוד והמט
ל  סנטף:  בנוגע  מקורות  המשפטיתבפרגולות  לחו"ד  הפרסומים    התאם  האלוף  לעניין  רלוונטיות  לצו  אין 

 .  2020התשובה פורסמה באתר המועצה בשנת  זה. עניינית לתיקון 
sea.org.il/?section=571-/www.deadhttps:/ 

מלי  של    ביקש  רביב צחי  אה  חבר  סוגיית  את  קרקע  לבחון  שטח  התעריחיוב  התייקרות  לאור  ף  לבריכות 
 . 15% -בכ לבריכה

https://www.dead-sea.org.il/?section=571


 

 

היה לא חוקי כיוון שהיה מתחת למינימום  (  108  )סיווג   בכירות שחיהתעריף לסבירה כי  ה  רית המועצהגזב
למינ המותר ל, העלנו את התעריף  בתחום  גם    משפטי,וץ  יע ימום של סיווג בתי מלון. בכל מקרה בהתאם 

 . פוגולכל מקרה נבחן  הזה 
 

 טוקול. ישלח עם הפרו  -הצמוע מדידת שטחי חקלאות פרחברי המועצה ביקשו לשלוח 
 ארנונה: צו אישור עניין הצבעה ל

   1 -נגד
 .  5בעד 

 .  אושר 2320צו הארנונה מועצה אזורית מגילות ים המלח לשנת : החלטה
 
 ביא גב' סול ל-קטוריוןר יאישור חברת ד .6

 
   גב' סול לביא.: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את החלטה

 
 

 בברכה,                                                                                                          

                                                                                                                                       
 אריה כהן                                                                                                                                  

 ראש המועצה                                                                                                                                
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 לנוכחים 


