פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין  91/3מיום 91161/3
משתתפים
מר עודד הלפרין-ראש המועצה
ד"ר מירה המאירי-חברת קואליציה
ד"ר איציק מלכה-חבר קואליציה
מר אורי באואר-חבר קואליציה
מר שקד גולדמן-מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה
מר ניר דגן-חבר קואליציה
גב' יפעת טל-חברת קואליציה
מר אליהו גבאי-חבר אופוזיציה
מר אריאל בר-און-סגן ראש המועצה וחבר קואליציה
נוכח
שלמה אלקחר
על סדר היום
 .1צו ארנונה לשנת  0202ומדיניות ההנחות בארנונה לשנת - 0202
כמפורט בהצעת ההחלטה  93/13המצ"ב.
א)
המועצה מאשרת את העלאת הארנונה הכללית של המועצה בהתאם לשיעור
שנקבע ע"י משרד הפנים והאוצר כנוסחה מנחה ,לשנת .0202
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,וד"ר איציק מלכה ,מר אורי באואר ,מר
שקד גולדמן ,מר ניר דגן ומר אלי גבאי הביעו את דברם נערכה הצבעה.
בעד האישור :הצביעו  8חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא
עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה.
נגד :הצביע מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח בדיון.
לפי כך הצעת החלטה  93/13בנושא  -העלאת הארנונה הכללית ,מאושרת.
ב)
המועצה מאשרת את ההעלאה החריגה בשיעור של  2.30%נוספים לתעריפי
המגורים בלבד .יתר התעריפים יועלו בהתאם להעלאה האוטומטית ()0..8%
בכפוף לאישור שרי הפנים והאוצר .כמפורט בהצעת החלטה  ,93/13המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,וד"ר איציק מלכה ,מר אורי באואר ,מר
שקד גולדמן ,מר ניר דגן ומר אלי גבאי הביעו את דברם נערכה הצבעה.
בעד האישור :הצביעו  8חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא
עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה.
נגד :הצביע מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח בדיון.

לפי כך הצעת החלטה  93/13בנושא  -העלאה חריגה בשיעור של  2.30%נוספים
לתעריפי המגורים בלבד ,מאושרת.
ג)
המועצה מאשרת את מדיניות ההנחות בהתאם לאמור בצו הארנונה תחת סעיף
ההנחות ובכלל זה ביטול מתן ההנחה שניתנה למשלמים בהוראת קבע או
למשלמים מראש.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,וד"ר איציק מלכה ,מר אורי באואר ,מר
שקד גולדמן ,מר ניר דגן ומר אלי גבאי הביעו את דברם נערכה הצבעה.
בעד האישור :הצביעו  8חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא
עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה.
נגד :הצביע מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח בדיון.
לפי כך הצעת החלטה  93/13בנושא  -מדיניות ההנחות בהתאם לאמור בצו
הארנונה תחת סעיף ההנחות ובכלל זה ביטול מתן ההנחה שניתנה למשלמים
בהוראת קבע או למשלמים מראש .מאושרת.

עודד הלפרין
ראש המועצה
רשם :שלמה אלקחר.

ישיבת מועצה שלא מן המנין  9/13שתתקיים ב92.6.13 -
סעיף  1על סדר היום – הצעת החלטה 93/13
א .המועצה מתבקשת לאשר את העלאת הארנונה הכללית של המועצה
בהתאם לשיעור שנקבע ע"י משרד הפנים והאוצר כנוסחה מנחה ,לשנת
.0202
ב .המועצה מתבקשת לאשר את ההעלאה החריגה בשיעור של 2.30%
נוספים לתעריפי המגורים בלבד .יתר התעריפים יועלו בהתאם להעלאה
האוטומטית ( )0..8%בכפוף לאישור שרי הפנים והאוצר.
ג .המועצה מתבקשת לאשר את מדיניות ההנחות בהתאם לאמור בצו
הארנונה תחת סעיף ההנחות ובכלל זה ביטול מתן ההנחה שניתנה
למשלמים בהוראת קבע או למשלמים מראש.
דברי הסבר
לסעיף א – כמידי שנה מפרסם משרד הפנים את שיעור נוסחת העדכון של
תעריפי הארנונה הכללית .השנה עומד שיעור העדכון על  0..8%ביחס לתעריפי
.0213
לסעיף ב' – המועצה נסמכה בשנים האחרונות על קרן ההשבחה כמקור מימון
משלים לתקציב השוטף בהיקף של כמליון  ₪בשנה .לאחרונה ,בשל הירידה
בהיקפי הבניה שהניבו היטלי השבחה צנועים ,לא ניתן להסתמך על מקור מימון
זה לעתיד ועל מנת להמשיך ולתת רמת שירותים גבוהה ,מתבקשת המועצה
לאשר את התוספת החריגה בארנונה .מצ"ב חוזר ראש המועצה לתושבים
בנושא.
לסעיף ג' – המועצה נדרשת מידי שנה לאשר את מדיניות ההנחות בארנונה.
התקנות קובעות את אחוזי ההנחה המקסימליים ומסמיכים את המועצה לקבוע
שיעורי הנחה מופחתים ,בהתאם למדיניותה .מדיניות ההנחות מפורטת בצו
הארנונה ,ומוצע להמשיך במדיניות שהייתה נהוגה בשנים הקודמות פרט לנושא
הנחות לתשלום בהוראת קבע או תשלום מראש.
המועצה מתבקשת לאשר את ביטול ההנחה שניתנה בשנים עברו למשלמים
בהוראת קבע או למשלמים מראש בשיעור של .0%
בברכה,
שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

