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יצחקגולברי–ראשהמועצה
מנחםבנימין–סגןומ"מ
גידיבלייכר–חבר
איילאלבלק–חבר
רונילוסטמן–חבר
מנדירבינוביץ–חבר
מאירחסן–חבר
אריהדורון–חבר
אביקולמן–חבר
שביטמס-חבר
יצחקגלאם–חבר
יוסיברק–מנכ"ל
יזהרקמחי–גזבר
ליאורהמדוויל,מנהלתמחלקתגביה
עו"דברוךחייקין–יועמ"ש

סדר היום
אישור צו המיסים והארנונה לקדימה –צורן לשנת 1177
יצחק גולברי:אנימתכבדלפתוחאתישיבתמליאתהמועצהשלאמןהמניין,אנימודיעשהישיבהמוקלטת,כפישהוחלט
במליאתהמועצה.
אנומברכיםאתשביטמסלרגליוםהולדתו.
אנו מבקשים לדון ולאשר את צו המיסים והארנונה לשנת  1177עם התיקונים ,כפי שנמסר לכם לקראת הדיון.
שביט מס :בחרתי לצטט בפתח דברי מתוך ההגדרה שמצאתי למושג איכות חיים שחלק מההגדרה עוסק ב:
רווחה חברתית  -מרכיבזהמתייחסלרצונוויכולתושלהפרטלהזדהותולהיותחלקמחברה.מכוןראותמזההשלושה
גורמיםשמשפיעיםעלהרווחההחברתית :מידתהאמוןביןפרטיםבחברהוביכולתהשלמערכתהשלטוןלעצב,לתכנן
ולבצעמדיניות;מידתההגנהעלזכויותהאדםוחירויותהפרט;ועומקה של תחושת השייכות לקהילה ולמדינה.
חבריהקואליציה,
היוםהבאתםלשולחןהמליאהאתצוהארנונהלשנת.2011
אתצוהארנונהניתןלהביןבנפרדמכלאשרמתרחשבישוב.

אולם טעות גדולה תהיה שלא לראות את התמונה הכוללת שתכליתה עומס מטורף של תשלומים
שהמועצה העמיסה על תושבי הישוב בשנת  1171ובשנת .1177

 )1היטלתיעול-רקעלתושביקדימה(בצורןובבנהביתךההיטלשולםבעבר)–היטלשאושרעלפהאחדבמליאה.
 )2ארנונהעלמרתפיםשחלהעלתושביקדימהובעתידיוחלעלתושבירמתאמיר(כיבצורןכמעטואיןמרתפים)
ומהשמאחדאתכולנו...:
 )3ארנונהעלפרגולות....
 )4מחירימיםשעלומאוד...
 )5ועכשיוהעלאתארנונהבשיעורשל9.3%כפישהקואליציהמציעה!
אנימזכירלכםחבריםשמאזהאיחודביןצורןלקדימהנעשומספרפעולות:
 )1אושרההעלאהחריגהשלהארנונהבקדימה,עלמנתלהשוותאתהארנונהביןשניחלקיהישוב.
 )2מאזשנת2003הארנונהעלתהריאליתלמעלהמפישניםמעליתהמדד!!
 )3למרותשבשנת1994לאנגבתהכללארנונהעלמרתפיםתושביםבנומרתפים,ולפתעבשנת1998החלה
המועצהלגבותארנונהעלמרתפיםשהיתהכ-30%מהארנונהלשטחעיקרי,נתוןשנבנהעלמנתלאזןביןאי
גבייתהארנונהלביןהצורךשלהמועצהלהגדילאתהכנסותיה.
הארנונהעלמרתפיםחלהבעיקרעלתושביקדימה!מכיווןשבצורןאיןכמעטמרתפים(התוצאהבפועלהגדלתהעומס
עלתושביקדימה)!בשנת 1171-1177מעל ל 1111-ש"ח בשנה(ובעתידעלתושבירמתאמיר).
רבותי,חברילמליאה.
במידהונקבלאתההצעההמונחתעלשולחננוהיוםנגיעחסוחלילהלמצבבוהתושביםלאיוכלוגםאםממשירצולשלם
אתמהשהמועצהבצורהבריוניתדורשתכיום.
הריברורלכולנושהאחריותשלנומחייבתלתתאתהמשאביםהדרושיםלניהולהישובעבורראשהמועצהוהצוות
המקצועי.
חברים,השאלההמונחתלאהאםישלתתאתהכלים,אלאהאםהכליםכברניתנועלידיהמליאהוהאםראשהמועצה
והצוותהמקצועיעשוכלשביכולתםלנצלהיטבאתהכלים?
מהתבוננותבנתוניהגביהעוליםהנתוניםהמאודעצוביםהללו:
חובותהארנונהלמועצהמפולחיםבצורההבאה:
חובותארנונהממגוריםהינם7073אלפיש"ח(41%מהחייבים)
חובותמבתיעסק5434אלפיש"ח(32%מהחייבים)
שונות4544אלפיש"ח(27%מהחייבים)
סה"כ  71171אלפי ש"ח.
סה"כ6096מקריםשלחובות

חברים,
לו,המועצההיתהגובהארנונהבאחוזיםגבוהיםיותר...
לו,התנהלותהמועצההיתהשקופהוהתושביםהיולוקחיםחלקבהתנהלותהמועצהדרךהוועדות,וכתוצאהמכךהינו
מביניםאיךמתנהליםהדבריםבמועצה,היהלנויותרקללהביןהאםישצורךבהעלאתארנונה.
מכיווןשגביהנוספתשל1%ארנונה,מסדר את התמיכות בארגונים שיביאו לשיוויון בתקצוב תנועות הנוער עוד
 171אלש"ח.
ועוד  7%מסדר את השיוויון שהמליאה אישרה עבור בתי הספר בתקציב  1171בסך  181אלף ש"ח שאישרנו ולא
בוצע?
היוםבהצבעתנונגדהצוכפישאושרסיעתאופקמצהירה:
 )1לאלהמשךבזבוזהכספים 
 )2לא,לחוסרהניהולשלהישובשלאדרךעבודתמטהושיתוףהתושבים
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 )3 לא,להעלאתהארנונהמעברל-1.4%
 )4 כן!למימושהחלטותהמליאהערבאישורתקציב2010שלאבוצעולחלוטיןלמרותהבטחותראשהמועצה!
 )5 לאלהמשךנטלהמיסיםוההיטליםהסלקטיביםעלתושביהישוב.
 )6 לאלהמשךהאפליהבתקציביבתיהספרותנועותהנוער.
 )7 כן,למימושהבטחותהמועצהלתושביםבנושאהארנונהעלמרתפיםערבהבניהשלהבתים!

סיעת אופק מבקשת להעלות כנגד הצעת ראש המועצה והקואליציה את ההצעה הבאה להצבעה:
עלית הארנונה בשנת  1177תעמוד על  7.4%כפי שאושר על ידי משרד הפנים.
התנהלדיון.

עו"ד חייקין:המועצהמתבקשתלאשראתצוהארנונהלשנת,2011כפישפורטבהזמנהלישיבהוהמסמכיםהנילווים.
הןאתהתיקוניםלצוהארנונהכפי שצורףבהזמנהלישיבהזו,והןהעלאהשלהתעריפים.טרםקיבלנוהחלטתהשרים
לתיקוניםשהתבקשולשנת 2010ולכןאנוחוזריםעלהתיקוניםהמבוקשים.אנחנוחוזריםעלההסבריםשניתנובאישור
התיקוניםלצוהארנונהלשנת.2010
לשאלתחברמועצהאניאתייחסלענייןהמרתפים.בעברהתעריףשהיהנקובבצוהארנונהלמרתףהיהפחותמהתעריף
המינימאליהמותרלפיתקנותההסדרים. במשרדהפניםהבהירולנוכי כאשרהתעריףהואפחותמהתעריףהמינימאלי
המותר,ישלהביאאתהתעריףלתעריףהמינימאליהמותר.תקנותההסדריםקובעותתעריפיםמינימאלייםומכסימאליים
לסוגנכס.בתקנותנקבעסיווגראשישלמבנהמגורים ואיןבהןתתיסיווגלמרתפיםאלאמאחרומחסןומרתףבמקרהזה
הםחלקמסיווגראשימגורים, אזיהתעריףשלהמחסןוהמרתףיהאכתעריףמגוריםבצוהארנונהאלאאםהמרתףאו
המחסן ייכלל בהגדרות המיוחדות להם ,שאז התעריף יהא לא פחות מהתעריף המינימאלי הקבוע למגורים בתקנות
ההסדרים.
לשאלתחברמועצהאנימבהירש המועצהאינהמוסמכתלקבועתעריףלמחסןאומרתףהמשמשיםמגוריםשהואפחות
מהתעריףהמינימאליהקבועבתקנותההסדריםלסיווגמגורים.
לשאלת חבר מועצה אשר להגדרת מרתף ,ניהלנו את הדיון הזה בישיבת מועצה זה מקרוב .בעיקרון המבחן הוא מבחן
השימושבפועל.אםמשמשלמגורים,יחויבבתעריףמגורים.ניתןלהגישהשגהעלהחיוב.
לשאלהבנוגעלחיובאישיאנימבקשלהבהירכימועצהאינהמוסמכתלקבועתעריפיםהמנוגדיםלדיןולכןקביעהכאמור
אףיכולהלהגיעלכדיחיובאישישלמישמקבלהחלטהבניגודלדין.

לאחרדיוןארוךשנמשךעדהשעה21:45התקבלוההחלטותשלהלן:
נוכחהתנגדותהחבריםתפוצלההצבעה:
הצבעה :7
אישור התיקונים המוצעים בצו הארנונה לשנת  ,1177העלאת תעריפי הארנונה בשיעור  3.9%למגורים ,הכוללת
את ההעלאה הנדרשת ע"י משרד הפנים בשיעור  7.4%ללא העלאת תעריף מרתפים לתעריף מינימום:
 סוג נכס  910מחסן ביתי – התעריף המאושר לשנת  2010הוא  29.56 ₪למ"ר (לפני העלאה של
.)1.4%
 סוגנכס 685מחסניםשלמבניתעשייה– התעריףהמאושרלשנת 2010הוא 22.63₪למ"ר(לפני
העלאהשל.)1.4%
 סוגנכס683מחסנים–יימחקמצוהארנונה,לאורהכפילותבינווביןסוגנכס.685
 העלאת שיעור הארנונה של כל סוגי הנכסים לתעשייה ,מסחר ושירותים בשיעור  ,10%כולל את
ההעלאההנדרשתע"ימשרדהפניםבשיעור.1.4%ההעלאהבשיעור 10%מתייחסתלתעריפי2010
המאושריםללאההעלאההחריגהל-2010שאושרהבמועצהוטרםאושרהבמשרדהפנים.
 העלאת תעריפי הארנונה בשיעור  9.3%למגורים ,הכוללת את ההעלאה הנדרשת ע"י משרד הפנים
בשיעור.1.4%
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 התושביםיקבלו את ההנחה המרבית המותרת ע"פ תקנות ההסדריםבמשק המדינה (הנחות בארנונה)
תשנ"ג1993ועלתיקוניו,ובתיקוניםכדלהלן:
 .1לאיינתןפטורלנכסריקמכלסוגשהוא.
 .2הנחות למשפחות חד-הוריות  20%לשנת  2011יינתנו בכפוף למבחן הכנסה ע"פ הטבלה
שלהלן:
מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת לשנת 1177
8,962₪
2
9,809₪
3
10,882₪
4
13,046₪
5
15,432₪
6
17,827₪
7
20,211₪
8
22,606₪
9
 .3המועדהאחרוןלהגשתהבקשותלהנחות:.30.04.2011

בעדהצעתראשהמועצההצביעו 6חברים:יצחקגולברי,מנחםבנימין,איילאלבלק,גידי בלייכר,רונילוסטמן ,מנדי
רבינוביץ.
נגדהצביעו5חברים:אביקולמן,שביטמס,אריהדורון,מאירחסן,יצחקגלאם.
הצעת ראש המועצה אושרה ונתקבלה.

הצבעה :1
אישור צו הארנונה לשנת  1177והתיקונים לפי ההצבעה הראשונה כולל חיוב מרתפים בתעריף המינימאלי לחיוב
מגורים:
נגדההצעההצביעוחמישהחברים:שביטמס,אביקולמן,אריהדורון,מאירחסן,יצחקגלאם.
בעדההצעההצביעו:יצחקגולברי,מנחםבנימין,איילאלבלק,גידיבלייכר,רונילוסטמן.
נמנע:חבראחד,מנדירבינוביץ.
חיוב המינימום למרתפים בצו הארנונה לא אושר.
הצבעה :9
הצעת שביט מס :להעלות את צו הארנונה בשיעור של  7.4%בלבד.
בעדהצעתושלשביטמסהצביעוחמישהחברים:אביקולמן,שביטמס,אריהדורון,מאירחסן,יצחקגלאם.
נגדההצעההצביעוששהחברים:יצחקגולברי,מנחםבנימין,איילאלבלק,רונילוסטמן,מנדירבינוביץ,גידיבלייכר.
הצעת שביט מס לא נתקבלה.
יצחק גולברי:לאחרההצבעותאניקובעשצוהארנונהלקדימה-צורןאושרעםהתיקוניםוהועלהבשיעורשל9.3%ללא
חיובהמינימוםלמרתפיםבסיווגמגורים.



הישיבה ננעלה

ח ת ו ם

________________________
יוסיברק–מנכ"להמועצה

__________________________
יצחקגולברי–ראשהמועצה
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