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פרוטוקול מישיבת מליאה לא מן המניין מס'  34מיום 30.11.05
נוכחים:
יצחק ימיני
יוחנן גיל
משה גולדשטיין
תומר יפת
ויקטור כהן
שרון חוילי
דני גור

-

ראש המועצה
מ"מ ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:
טלי פליישמן
משה אודיז

-

חברת מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
זאב ובר
אורלי רזנינקוב

-

מזכיר/גזבר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:
אישור צו ארנונה לשנת .2006
יצחק:

כידוע לכם עלינו לאשר את צו הארנונה לשנת  2006עוד בשנת  .2005בגלל
שהכנסת עוד לא החליטה אנו מאשרים את אותו הצו של  ,2005ללא שינויים.

ויקטור :ואם הכנסת תחליט להעלות את הארנונה?
יוחנן:

אם זו החלטת הכנסת ,אז זה חוק ואין לך ברירה.

זאב:

לפי מה שנראה עכשיו יעבור זמן רב עד שהכנסת תאשר את חוק ההסדרים.

דני:

אני לא אצביע בעד .כמו לפני שנה.

יצחק:

אתה בטוח?

דני:

לדעתי אין לנו מספיק נתונים כדי להסכים על מסגרת זו .הייתי מצפה שיצרפו
גם מספרים ,כדי שנראה במקביל מה היה ומה יהיה .זה שנקבע לזה  30דקות
מראה את התייחסות המועצה.

יצחק:

יש לך תסמונת התנגדות ,קבלת את כל החומר והנתונים בזמן ,יכולת לשאול.
אתה לא יודע מה המחיר למטר? זה כתוב לך.

שרון:

בשנה שעברה התנגדתי בגלל מדיניות ההעלאה והשנה היות והמועצה מביאה
את הצו כלשונו ללא שינוי ,לא אתנגד ,אך אני מבקש שבמהלך השנה יהיה דיון
בנושא שאנחנו רוצים לשנות כמו ארנונה לפרגולה ולחניה ,כשיהיה דיון שבו
נוכל לשאול שאלות כדי להבין את הנושא.
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זאב:

יש הקפאה .הפחתה או העלאה בארנונה או שינוי סיווגים דורשת את אישור
שר הפנים ושר האוצר.

יצחק:

אנחנו לא גובים על חניה ,אך אם רצונך ,ניתן לקיים דיון אקדמאי.

ויקטור :אני מסכים עם דברי שרון אך אמנע.
הצבעה
בעד (5) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,משה גולדשטיין ,תומר יפת ושרון חוילי.
נגד (1) :דני גור.
נמנע (1) :ויקטור כהן.

החלטה מס' 34.1
מליאת המועצה מאשרת את צו הארנונה לשנת  2006במתכונת זהה לשנת
 ,2005בהתאם לצו המצורף לפרוטוקול .באם תתקבל החלטה בכנסת על שינוי
מנדטורי של התעריפים ,הרי אלו יחולו גם על פרדסיה.
הישיבה נסתיימה בשעה .19:30
רשמה :אורלי רזניקוב

בברכה

זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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