
                                          

 

 

 
 86161/1שלא מן המניין מיום  1/1/פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה            

 משתתפים: 
 יו"ר וחבר קואליציה-יוסי דולה

 חבר קואליציה-יחזקאל חכם
 חברת קואליציה-איילת כהן

 קואליציהחבר -עודד הלפרין
 אופוזיציהחבר -שקד גולדמן

 חסרים:
 באישור ראש המועצה.-חברת קואליציה-ליאורה כהן
 באישור ראש המועצה.-חבר קואליציה-נדב רחמים

 באישור ראש המועצה.-חברת קואליציה-ניצן אדרי
 חברת אופוזיציה-חנה לוי אטלי

 נוכח:
 שלמה אלקחר

 

 על סדר היום

 – 81/2ומדיניות ההנחות בארנונה לשנת  81/2אישור צו ארנונה לשנת  (/
 המצ"ב. 111/1כמפורט בהצעת ההחלטה 

 

/) 
ומדיניות ההנחות בארנונה לשנת  /281צו ארנונה לשנת  המועצה מאשרת את

 המצ"ב. 111/1כמפורט בהצעת ההחלטה  - 81/2
 נערכה הצבעה. ,לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים

חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא  1בעד האישור: הצביעו 
עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה, וכן מר שקד גולדמן חבר האופוזיציה שנכח 

 בדיון. 
צו הארנונה בנושא  111/1לפיכך הצעת החלטה אין נמנעים ואין מתנגדים, 

 .פה , מאושרת81/2לשנת 
 

 יוסי דולה                                                                       
 ראש המועצה                                                                    

 
 רשם: שלמה אלקחר.

 
 

 



                                          

 

 86.6.81/1 -שתתקיים ב 1/1/ישיבת מועצה שלא מן המנין 
 8/144הצעת החלטה  –על סדר היום  /סעיף 

 
את העלאת הארנונה הכללית של המועצה בהתאם המועצה מתבקשת לאשר  .א

 .81/2לשיעור שנקבע ע"י משרד הפנים והאוצר כנוסחה מנחה, לשנת 

את מדיניות ההנחות בהתאם לאמור בצו הארנונה המועצה מתבקשת לאשר  .ב
 תחת סעיף ההנחות.

 
 דברי הסבר

כמידי שנה מפרסם משרד הפנים את שיעור נוסחת העדכון של  – לסעיף א
ביחס לתעריפי  8%..1תעריפי הארנונה הכללית. השנה עומד שיעור העדכון על 

. תעריפי הארנונה יהיו צמודים לחודש מאי של השנה הקודמת ולפיכך 81/1
 .81/1למדד חודש מאי  81/2יוצמדו תעריפי הארנונה בשנת 

 
נדרשת מידי שנה לאשר את מדיניות ההנחות בארנונה.  המועצה - לסעיף ב'

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.
 

 ים:להלן השינויים המוצע
הנחה לחיילי מילואים פעילים: מוצע לאמץ מתן הנחה לחיילי מילואים  ./

בהתאם לתיקון תקנות ההסדרים במשק  81/2החל משנת  5%בשיעור של 
 . 81/1-( התשע"ח.המדינה )הנחה בארנונה( )תיקון מס' 

 ,הנחה להורה יחיד בחזקה משותפת: מוצע לקבוע כי הורה עצמאי .8
, 228/ –שבראשן הורה עצמאי התשנ"ב  כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות

אין שינוי הנחה בארנונה.  1%/זכאי ל האשר נקבעה לו חזקה משותפת יהי
במקרה זה תינתן הנחה  –הילדים בחזקתו המלאה שביחס להורה יחיד 

 כבעבר. 81%בשיעור של 
 

מכך אנו למדים כי גם השנה אנו משאירים את תעריפי הארנונה ללא בקשה 
דבר המתאפשר הן מהעמקת הגבייה והן מתוספת השטחים  -לייקור ריאלי 

 מבניה למגורים ומסחר.
 

 ב ב ר כ ה ,                 

 

 יוסי דולה       שלמה אלקחר
 ראש המועצה      מזכיר וגזבר המועצה


