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פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  14מיום
 30.11.09שנערכה בחדר הישיבות במועצה

נוכחים:
ראש המועצה
מ"מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

יצחק ימיני
יוחנן גיל
אבי ניסים
רפאל פילוסוף -
דוד רחום
תומר יפת
שרון חוילי

חסרים:
סיגל אדמתי
גדעון בן-אהרון -

חברת מועצה )התנצלה(
חבר מועצה

מוזמנים:
זאב ובר

-

מזכיר וגזבר המועצה

סדר היום:
אישור צו הארנונה של המועצה לשנת .2010
ראש המועצה מציג את צו הארנונה של המועצה לשנת  2010כפי שאושר ע"י הנהלת
המועצה .בשנת  2010מוסרת המועצה את משק המים והביוב שלה לידי תאגיד חדש –
מעיינות השרון בע"מ ,שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב .כתוצאה מכך נגרם למועצה
חוסר כספי שנתי של כ 1.2 -מיליון  .₪הנהלת המועצה קיימה דיונים רבים כיצד להתמודד
עם המצב החדש שנוצר והחליטה לממן את מרבית החוסר ע"י גידול בהכנסות שאינן
מארנונה וע"י התייעלות וחסכון בהוצאות ,וזאת מתוך כוונה להקל ככל האפשר את הנטל
על הציבור .רק החלק הנותר ימומן מעלייה בתעריפי הארנונה.
החל משנת  2004נשחקו תעריפי הארנונה בפרדסיה באופן מצטבר ריאלי בשיעור של
למעלה משלושה אחוז וזאת כתוצאה מכך ששיעור עליית תעריפי הארנונה בתקופה זו היה
נמוך משיעור עליית המדד.
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הצו כולל עלייה נומינלית בתעריפים לעומת התעריף התחילתי של שנת  2009ב.7.9% -
העלייה האוטומטית על פי חוק הינה  1.63%ולכן על המועצה לאשר את העלייה הנוספת
של  .6.27%העלייה הריאלית הינה כאמור כ .5% -תלוש הארנונה לחודש ינואר של בית
ממוצע יהיה גבוה בכ ₪ 25 -לחודש לעומת תלוש הארנונה של חודש נובמבר.
שרון ציין כי הוא מתנגד לאישור הצו מאחר ולא קיבל לידיו את הדוח הרבעוני של
המועצה לרבעון השלישי .מבקש לצרף לפרוטוקול את מכתבו בעניין .כמו כן המועצה לא
פעלה בהתאם לחוק המחייב משלוח הודעה למחזיקי הנכסים בדבר הכוונה לעדכן את
תעריפי הארנונה .ראש המועצה דחה את הטענות.
דוד ציין כי הוא מצטרף לדברי שרון וכי הוא מתנגד להעלאת הארנונה מאחר ואין לדעתו
סיבה להעלות את הנטל על התושבים בתקופה זו.
הצבעה:
בעד(5) :
נגד(2) :

יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,אבי ניסים ,תומר יפת ורפאל פילוסוף.
שרון חוילי ודוד רחום.

החלטה מס' 14.1
מליאת המועצה מאשרת את צו הארנונה של המועצה לשנת  2010על בסיס צו הארנונה
לשנת  2009בתוספת העלאה שנתית של  .7.9%עדכון בשיעור של  1.63%מהעלייה ייושם
מיידית בשומת הארנונה השנתית לשנת  .2010היתרה בשיעור  6.27%תובא לשרי הפנים
והאוצר במסגרת בקשה לאישור העלאת תעריפי הארנונה בהתאם לתעריפים ולסיווגים
המפורטים בצו הארנונה בשיעור כולל של  .7.9%היה ותאושר ההעלאה הנוספת בשיעור
 ,6.27%כולה או חלקה ,מאשרת המועצה את הכללת השינויים הרלבנטיים ,בהתאם
לאישור ,בצו הארנונה לשנת .2010

הישיבה ננעלה בשעה .20:30
רשם :זאב ובר

בברכה

זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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