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  2006בת המועצה שלא מ� המני� לשנת                       פרטיכל ישי
   20:30 בשעה 28.11.06שהתקיימה ביו�                               

    
  ש המועצהרא   מר אלי לוי :משתתפי�
  חבר המועצה    מר נפתלי אדר    
  ר המועצהחב   אופיר אליהוא      מר     
   חבר המועצה   מר יוס� אליעז    

  מועצה חבר ה    מר אריה הכט      
   רת המועצהחב   לורה לבנה' גב  
    �  ר המועצהחב   מר יוס� ניס
  ר המועצהחב    יעקב שנחהמר   

  
    ר המועצהחב   מר שאול דולב     :חסר

  
   יוע� משפטי   ד גדעו� פנר "עו :נוכחי�
  מבקר המועצה  מר שמואל לביא    
   גזברית המועצה  ליליא� אדרי' גב    
  נהלת הלשכה מ    אורי לובל' גב    
 מ מזכיר המועצה" מ  עדנה זטלאוי' גב    

 
        

  .2007 אישור צו הארנונה לשנת :על סדר היו�     
  

   אנו נבקש בקשה חריגה 2.73% לא תעלה על 2007 הארנונה לשנת "   אלי לוי
  לשטחי� ) 2.73%הכוללי� את המדד המשולב בשיעור  (10%  בשיעור 

  שלה לא תאשר כפי שלא   שלא למגורי� אול� אני מערי( שהממ
  .  אישרה כבר שנתיי�

  
  ? הא� מדד המשולב הינו מינימו� ויש תקרה"  לורה לבנה

  
  . זהו המדד לכל הרשויות"  ליליא+ אדרי

  
  .2.73% " יש לנקוב בפירוש את שיעור העליה 2 סעי, 2 אז בעמוד "  לורה לבנה

  
  ת ישובי�  אנו מבקשי� כל שנה להשוות את מחירי המסחר לעומ"   אלי לוי

  משרדי� בבתי� ועסקי� אחרי� , מדובר במרכזי� המסחרי�.   בסביבה
  .  בבתי�

  .  שר הפני� ושר האוצר אינ� מאשרי� העלאות חריגות במסחר
  

  מה קורה ,  כולנו יודעי� מה מצב הסוחרי� זה יהיה רע א� יאשרו"  נפתלי אדר
  ? מה יקרה2.73% "  א� לא נאשר את ה

  
  
  
  



  

  

  

  

  
  

   אילולא ההעלאה החריגה לא היינו צריכי� להתכנס כא+ היו� "   אלי לוי
    משו� שהמדד המשולב חל על תשלומי הארנונה כבר בשנת 

  , בינואר של אותה שנה1התערי, המאושר נכו+ ליו� . 2006  התקציב 
  כלומר בסו,,   כל תשלו� לאחר מכ+ משלב בתוכו את עליית המדד

  .תשלו� כולל את מלוא המדדתערי, ה, למעשה,   השנה
  

  ומבקש כס, אינ( יכול שלא ,   כשאתה מגיע ודורש ממשרד הפני�
    להוכיח כי נקטת באמצעי� שוני� לגיוס כספי� לפני פניית( למשרד 

  .  הפני�
  

  אנו .  אנו השנה הרביעית שהמליאה מאשרת העלאות ארנונה"  נפתלי אדר
  יכולי� כל שנה להתפלפל איננו .   בדיעה שלא לאשר את ההעלאה הזו
  א( בעצ� אנו ,   בהסברי� מאד אקדמיי� ומסבירי�
  .  מכניסי� ידנו לכיס� של התושבי�

  .  הנחיות השלטו+ המרכזי אינ� הנחייה כתובה
  

  ג� א� לא נאשר היו�,  כנראה אינ( מבי+ את מהות אישור הצו"   אלי לוי
  . זה אותו הדבר2006   וניצמד לצו של     

  
  לאחרונה המרכזי ,  יש עקרו+ של הפרדה בי+ שלטו+ מרכזי ומקומי"  עזיוס, אלי

  צרי( להביע מחאה .   מצפצ, על המקומי ולוקח ממנו את שיקול הדעת
  .י המרכזי"  כנגד ביטול סמכויות השלטו+ המקומי ע

  
  . חוק ההסדרי� הינו הזרוע של השלטו+ המרכזי להכיל בתוכו את הכל"   אלי לוי

  
  :הצבעה

  
  ).הכט, אליהוא, שנחה, לבנה, לוי (5 –  בעד 

  
  ).נפתלי, ניס+ (2 –  נגד 
  

  )אליעז (1 –  נמנע 
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 עדנה זטלאוי: רשמה
 
 


