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 11/33פרוטוקול מישיבת מועצה 
 מישיבת מועצה שלא מהמניין שהתקיימה ביום שלישי

  2122בנובמבר  22ן תשע"ב וכה בחש

 

 

 אריה פכטר, אפרים זילוני, אריאל ויסוול, יוסף מגנזי, מזל שאול, יעקב פרידמן,   נוכחים:

  .בני שגיר יעל מידן ברק, משה רוטברט, אליהו פילורזדה             

 אורי תנעמי חסר:

 

 21:21הישיבה התחילה בשעה 

 .21:21הסתיימה בשעה 

 

 

 על סדר היום:  

בכפוף לחוק ההסדרים במשק המדינה לשנת  2122אישור צו המיסים לשנת  .2

 , אשר יפורסמו על ידי הכנסת.2122

אישור בהנחות לארנונה בכפוף לשינויים )במידה ויהיו( על פי חוק ההסדרים  .2

 .2122לשנת 

 )מוסדות, אגודות, ארגונים שאינם למטרות רווח(. 121יטול סיווג ב .3

 המילה שירותים. - 311, 311תוספת לסיווג  .4

 

 אריה פכטר:

 אני שמח שכולם בריאים ואני פותח את ישיבת המועצה.

 

ואני מקווה שעד סוף הקדנציה  2122כמו שהבטחנו, אנחנו לא מעלים את הארנונה לשנת 

 בחוק ההסדרים זה לא תלוי בנו, זה חוק לכל המדינה.נעמוד בזה. מה שיהיה 

 

בכפוף לחוק ההסדרים במשק המדינה לשנת  2122: אישור צו המיסים לשנת סעיף ראשון

 כפי שיפורסם על ידי הכנסת. 2122

 

 מחליטים:    

 צו המיסים מאושר פה אחד.   

 

על פי חוק ההסדרים  : אישור בהנחות בארנונה בכפוף לשינויים )במידה ויהיו(סעיף שתים

 .2122לשנת 

 

 מחליטים:    

 ההחלטה לאישור בהנחות בכפוף לחוק ההסדרים מאושרת   

 פה אחד.   
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בצו המיסים, מוסדות, אגודות  121מצו המיסים. לפי סעיף  121ביטול סיווג  סעיף שלוש:

 שאינם למטרת רווח כגון: וארגונים

"אילן" אקי"ם וכו' שילמו למ"ר לשנה  תת, מוסדות דאגודת ספורט, תנועות נוער, מפלגו

 בלבד.₪  1-סכום נמוך של כ

היועץ המשפטי למועצה בחוות דעת שכתב לנו וצירפנו אותה בחומר ששלחנו אליכים, 

ממליץ לבטל את הסעיף, היות והוא מנוצל "לרעה" על ידי מפעל הפיס שכל שנה עושה 

למ"ר לשנה. אנחנו מחייבים ₪  1זה כלומר  "בעיות" וטוען שהוא צריך לשלם לפי סעיף

למ"ר לשנה. הם מחזיקים באיזור ₪  241-, עסקים משלמים כ311- 311אותם לפי סיווג 

 מ"ר שמשמש כמרכז מנהלה שלהם. 3111התעשיה שלנו מבנה בגודל 

 

 משה רוטברט:

 זה אומר שישנם כאלו שלפי סיווג זה לא שילמו ארנונה.

 

 יפה מוסרי:

למ"ר ₪ 1-לא מדוייק, מוסדות מסוימים כמו מפלגות, בתי כנסת, אקי"ם וכו' חוייבו בכ

מלכ"ר, אבל הוא מלכ"ר ריווחי שבכל הרשויות הוא  סלשנה שזה  כלום. נכון שמפעל הפי

והלכו לבית משפט מתוך  121משלם ארנונה כעסק וגם אצלנו. הם מנסים לנצל את סעיף 

בלבד. מכאן הגיעה ₪  21,111לשנה, ישלמו ₪  411,111-מטרה שבמקום לשלם כ

 להמלצת היועץ המשפטי לבצע את השינוי ע"מ לחסוך שאלות וויכוחים בעתיד עם מפע

 הפיס.

 

 משה רוטברט:

 איך אקי"ם ומוסדות הדת יקבלו הנחה? 121אבל אם יבוטל סעיף 

 

 יפה מוסרי:

 הממשלה מפרסמת רשימת עמותות שמקבלות פטור, אקי"ם נמצאת שם.

 

 משה רוטברט:

 מה קורה עם הפועל אזור?

 

 יפה מוסרי:

אם אגודת ספורט מקבלת פטור ממשרד החינוך, היא תקבל פטור מהמועצה. בסך הכל, מי 

 שמגיע לו שיקבל פטור ומי שלא, שישלם.
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 אריה פכטר:

כל הסיפור נועד לכך שמפעל הפיס לא יוכל להתחמק ושישלם ארנונה מלאה כמו בכל 

 .ם אחר בארץמקו

 

 מחליטים:    

 יבוטל 121סיווג    

 ההחלטה התקבלה פה אחד   

 

 , המילה שירותים311- 311: תוספת לסיווג סעיף ארבע

 

 יפה מוסרי:

, בעקבות המלצת היועץ 311- 311את המילה שירותים אנחנו רוצים להוסיף לסיווג 

עירית ת"א שמספרות המשפטי למועצה וזאת על מנת למנוע מצב כמו שהיה לאחרונה ב

פנו לעיריה בבקשה לשלם לפי סיווג נכס שירותים ולא כעסק. לפיכך על מנת למנוע 

 311- 311בעתיד גם באזור פניה כזו מצד מספרות, היועץ המשפטי המליץ להוסיף בסעיף 

 את המילה שירותים ולמנוע אי הבנות.

 אין שום סיבה שמספרה לא תשלם כמו עסק.

 

 מחליטים:    

  311 – 311ד תוספת המילה שירותים בסעיף עב   

 בעד נגד משה רוטברט 1   

 

 אני מודה לכולם, הישיבה שלא מהמניין הסתיימה

 

 

 

 

 אריה           פכטר      משה            חכים

 

 ראש       המועצה      מנכ"ל       המועצה

 

 

 


