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בפברואר  2019בחדר הישיבות המועצה
משתתפים בישיבה
 .1משתתפים:


הרב יצחק רביץ ראש המועצה



הרב יוסף טייב סגן ראש המועצה



הרב אחיעזר פרקש סגן ראש המועצה



הרב משה מילר סגן ראש המועצה



הרב אברהם וינטרוב חבר המועצה



הרב צבי רענן חבר המועצה



הרב יהושע דויטש חבר המועצה



הרב ישראל איפרגן חבר המועצה



הרב ישראל פרומר חבר המועצה

 .2נוכחים:


אבי רוטנברג – מזכיר המועצה



שמואל רוטנברג  -גזבר המועצה

יצחק רביץ – בסייעתא דשמיא אני פותח בזאת את ישיבת המועצה שלא מן המניין לדיון בצו הארנונה לשנת
.2019

דיון בצו הארנונה לשנת 2019
טיוטת צו הארנונה לשנת  2019נשלחה לחברים מבעוד מועד ,צו הארנונה כולל העלאת תעריף הארנונה
למגורים בשיעור של  5%המגלם בתוכו עדכון ארנונה רוחבי על פי הנחיות משרד הפנים בשיעור של 0.32%
והעלאה מיוחדת בשיעור של  .4.68%וכן העלאת יתר הנכסים בשיעור של  7.5%סך הכל ,הכולל גם הוא
העלאה בשיעור של  0.32%עדכון ארנונה מובנה ועליה מיוחדת בשיעור של .7.18%
עדכון תעריף הארנונה הינו חלק מהסכם ההתייעלות שנחתם בשנת  2017בין המועצה למשרד הפנים
ואשר אמור לבוא לקיצו בתום שנת .2019
אציין כי ,אי עמידה באבני הדרך שקבע משרד הפנים בתכנית ההתייעלות עשויה להקשות עלינו את
ההתנהלות השוטפת מול המשרד שהוא בעל הבית של הרשויות המקומיות על כל המשתמע מכך ,מתוך
אחריות והבנה של יחסי שלטון מקומי עם הממשלה ,נצטרך לעמוד בהתחייבויות על אף הקושי האישי.
אחיעזר פרקש – בקשתי לבדוק האם המועצה עומדת בכל הסעיפים של תכנית ההתייעלות.
שמואל רוטנברג – כן .קיימים יעדים נוספים שטרם בוצעו והם ,ביצוע סקר נכסים ועדכון חוק עזר שמירה.
אחיעזר פרקש – הבנתי שעמידה ביעדי ההתייעלות תסייע למועצה לקבל הלוואה שבסופו של יום תיהפך
למענק .אכן?
שמואל רוטנברג – כן.
יצחק רביץ – אנו בשאיפה לעמוד ביעדים ובעזרת השם ה בשנת  2020נוכל לעלות על דרך המלך.
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