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פרוטוקול מליאה מס'  ,223102/מיום  ,123223102/שהתקיימה בבניין המועצה
משתתפים :

ארז ירדני ,צביקה טוכטרמן ,מיכל וולוקיטה ,ענן שיאון  ,מזל לייבל ,אלי לופו  ,אלאסף פלמר,
אביטל בן שלום ,איתן פאר ,רחל ביטון ,ערן ארז ,ניצה צפריר כהן ,זהבה סיגל ,שמואל ריפמן,
רם מוסלי ,דוד פלמ"ח ,תומר פריאל

נוכחים :

אליעזר בן סעיד ,חגי רזניק ,מנחם אופיר ,עמיחי הס ,שוש זילברבוש.

התנצלו :

צבי אלמוג ,גיל פלורמן ,מרדכי מונין.

סדר יום:
 .5אישור פרוטוקול מליאה מספר  5835853מיום 58.55.5853
 .5אישור צו המיסים של המועצה והוועדים המקומיים לשנת .5854
 .3אישור הגשת בקשה חריגה של מדרשת בן גוריון למשרד הפנים בדבר הטלת ארנונה ועד מקומי על
עסקים ומוסדות בשנת .5854
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 .5אישור פרוטוקול  203102/מיום 201221102/

לפני חברי המליאה הובא לאישור פרוטוקול הישיבה הקודמת .ההערות תוקנו לפרוטוקול הרצ"ב.
החלטה  :נערכה הצבעה מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

 .5אישור צו המיסים (ארנונה) לשנת  1022ועדכון מיסי ארנונה ועד מקומי
א .מנהל הארנונה ,אלי בנסעיד ,הביא לאישור המליאה עדכון הארנונה הכללית לשנת  ,5854בשיעור של
 3.11%ע"פ הנחיות משרד הפנים .פירוט צו הארנונה מהווה חלק בלתי ניפרד מפרוטוקול זה.
ב .בתוקף סמכותה לפי סעיף  533לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,5585-ובתוקף
הסמכויות לפי כל דין ,מחליטה המועצה לאשר הטלת ארנונת ועד מקומי לשנת  5854על ידי הועדים
המקומיים שבתחומה בסכומים שנקבעו כדין לשנת  5853כשהם מוגדלים בשיעור שנקבע בדין.לא החליט ועד
מקומי בתחום המועצה על הטלת ארנונת ועד מקומי לשנת  ,5854תשולם בתחומו ארנונת ועד מקומי
בסכומים ובמועדים שנקבעו כדין לשנת  5853כשהם מוגדלים בשיעור שנקבע בדין.
החלטה:
התקיימה הצבעה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד צו המסים לשנת  5854ועדכון מיסי ארנונה ועד מקומי
לשנת 5854
 .3אישור בקשה חריגה ועד מקומי מדרשת בן גוריון למשרד הפנים להטלת ארנונה ועד מקומי על
עסקים ומוסדות1
הועד המקומי מבקש אישור המליאה להגיש בקשה לאישור חריג ממשרד הפנים בשנת  5854להטלה
ראשונה של ארנונה ועד מקומי על עסקים ומוסדות.
הועד המקומי צירף לבקשתו הסברים בכתב המהווים חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה ותעריפים מבוקשים.
החלטה:
התקיימה הצבעה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגשת הבקשה החריגה של מדרשת בן גוריון
למשרד הפנים בשנת  5854להטלה ראשונה של ארנונה ועד מקומי על עסקים ומוסדות.

שמואל ריפמן
ראש המועצה
רשם :חגי רזניק

