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פרוטוקול ישיבת מועצה 2/2017 
פרוטוקול ישיבת מועצה 2/2017 שלא מן המניין שהתקיימה ביום 

שלישי י' תמוז תשע"ז 4 ביולי 2017 בחדר הישיבות במועצה 
 משתתפים בישיבה 

 משתתפים: .1
 ראש המועצה – הרב אברהם רוזנטל 
 סגן וממלא מקום ראש המועצה – הרב יוסף אסרף 
 חבר המועצה – הרב בנימין מיירניק 
 חבר המועצה – הרב אורן גרנית 
 חבר המועצה – הרב בן ציון בנג'מין 
 חבר המועצה – הרב אברהם בלומנטל 

 נוכחים: .2
 גזבר המועצה – רואה חשבון שמואל רוטנברג 
 מבקרת המועצה – רואת חשבון דליה קליימן 
 מזכיר המועצה – אבי רוטנברג 

 נעדרים: .3
 חבר המועצה – הרב דב בקשט 
 חבר המועצה – הרב יצחק פרידמן 
 חבר המועצה – הרב ישי אלפנדרי 

 על סדר היום
 2018תיקון צו הארנונה לשנת 

אברהם רוזנטל – בשבוע שעבר התקיימה ישיבת מועצה אשר במהלכה אושר צו הארנונה לשנת 2018 אשר 
כלל העלאת תעריפי הארנונה למגורים ולעסקים בשיעור של 7.5%. 

בעת קבלת ההחלטה סברתי כי לאור העובדה שהמועצה נמצאת בתכנית התייעלות, משרד הפנים מחייב 
אותנו להעלות את הארנונה בשיעור זה. אציין כי העלאה זו כללה עדכון בשיעור של 2.18% אשר חויבנו 

להעלות על פי הנחיית משרד הפנים לכלל הרשויות המקומיות בשנת 2018. 

למחרת ישיבת המועצה ביקשתי מהגזבר לבדוק במשרד הפנים פעם נוספת האם העלאת התעריף בשיעור 
7.5% היא חלק מההתחייבויות ההדדיות במסגרת תכנית ההתייעלות. 

שמואל רוטנברג – פניתי לממונה על המחוז ולממונה על תכנית ההתייעלות בשאלה האם כוונתם להעלאת 
תעריפי הארנונה למגורים בשיעור של 5% היא בנוסף ל - % 2.18 שהוחל באופן גורף לכלל הרשויות, ולאחר 
דיון עם משרד הפנים והבודק של תכניות ההתייעלות, הצלחתי להוכיח שמדובר בהעלאה של 5% כולל אחוז 

ההעלאה המחוייב. כלומר, המועצה נדרשת לאשר את העלאת תעריף הארנונה למגורים בסך הכל ב -5% 
ולעסקים ב – 7.5%. 

אציין כי בימים האחרונים בדקתי את תעריפי הארנונה ברשויות מקומיות הקרובות אלינו גאוגרפית וברשויות 
הדומות לנו בהרכב האוכלוסייה ומצאתי תעריפים הגבוהים מהנהוג אצלנו. 

חשוב לציין שבמסגרת תכנית ההתייעלות, משרד הפנים הצביע על העלאת הארנונה כחלק מהתייעלות 
בסעיפי ההכנסות העצמיות כך שלמעשה במידה ואנו נכנסים לתכנית ההתייעלות, אין לנו שיקול דעת 

בנושא. 

שינוי הִמיְתֶווה שסוכם במשרד הפנים יותיר את המועצה ללא סיוע משרד הפנים. 

לסיכום, אבקש לאשר את צו הארנונה לשנת 2018 על פי הפירוט דלהלן: 

ארנונה למגורים הכוללת בנייה רוויה, בתים צמודי קרקע, מחסנים, מוסדות חינוך ותרבות, העלאה בשיעור 
של 5%. 
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בריכות ְׂשִחָּיה, בתי מלון, מסחר ועסקים, קרקע חקלאית, העלאה בשיעור של 7.5%. 

אברהם רוזנטל – אבקש מחברי המועצה להצביע. 

 החלטה
חברי המועצה מאשרים את תיקון צו הארנונה לשנת 2018 הכולל העלאת התעריף למגורים בשיעור של 5% 

ולמסחר ועסקים בשיעור של 7.5%. 
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