
2020/60/40מתאריך   20/70מן המניין מס' שלא  פרוטוקול ישיבת מועצה 

פינס,    , לנדאו   מוטי   : משתתפים  הורוביץ,  , טוביה  ליאור,  ויסמן  יעל דנה  דורון    , שפיגלמן  דפנה  רועי 
   זאב ליכטנזון. סברוד, י וי

יועמ"ש,    מוזמנים: גזברית,  עופר שפיר  לוין  יניב הדסי  אמירי  מועמד לתפקיד מבקר  חי קרן מבקר, 
 המועצה. 

אורן גור.   נעדרים: 

 מוטי פותח את הישיבה  

. 2021על סדר היום אישור העלאה חריגה בצו הארנונה לשנת מוטי: 

.  1.1%  גובהבאחידה לכל הרשויות  עלייה    קבע משרד הפנים  ו  ראשית יש את הטייס האוטומטי  מירי:
סעיפים שאותם אנחנו מבקשים לעדכן בהעלאה חריגה. אנחנו מבקשים להעלות את ארנונת    מספריש  

כי זה המקסימום שמשרד הפנים מאפשר. מטרתנו היא לפגוע כמה שפחות בתושבים    10%העסקים ב  
ישובים בארץ אנחנו במקום חמישי מהסוף כלומר    250ומבדיקה שעשינו מול תעריף הארנונה לעסקים ב

ד נמוך.     בתעריף מאו

נמוך  הכך שנתקרב לתעריף  בתהליך של העלאת ארנונת העסקים לפני כשלוש שנים התחלנו  מוטי: 
מאשרים  שנים מאחר ובכל שנה   10-15התהליך יארך כ  באזורנו.  בטבלת תעריפי הארנונה לעסקים 

ם  מספר העסקים הקיימתקבולי הארנונה של  התוספת של התהליך במקסימום, בסופו   5%להעלות 
 אש"ח  בשנה.   900-תהיה כ היום בסביון 

בתעריף הארנונה של תחנות הדלק התעריף שלנו אינו הכי נמוך )שלחתי מייל בנושא(.כמו כן,   דורון: 
 מדוע לא ביקשתם להעלות את תעריף הארנונה גם לבנקים וסוכנויות הביטוח? 

הביטוח התפספסו בטעות, נכניס גם אותם לבקשת ההעלאה.  תוסוכנויוהבנקים  מירי:

אני חושב שלאור המצב )מגפת הקורונה(,  השנה אנחנו לא צריכים להעלות את ארנונת   דורון: 
 . לעסקים קטנים   העסקים

3-ההעלאה המבוקשת היא לשנה הבאה, ולגבי השנה בעלי העסקים קיבלו פטור מארנונה ל מוטי: 
    חודשים. 

הגאוגרפית בנושא חלוקת הכנסות, אני חושבת שחשוב שנראה   הנו זימון לדיון בוועדקיבלדנה :  
שאנחנו מנסים להעלות את התעריף הנמוך של הארנונה לעסקים בסביון בזמן שאנחנו מבקשים  

 לקבל חלק מהכנסות מעסקים מחוץ ליישוב. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

בתוספת שיעור העדכון ובתוספת להעלאה    2021אני מעלה להצבעה את צו הארנונה לשנת  מוטי:  
 . נקלעסקים כולל הבחריגה 

 מוטי, דנה, יעל, ליאור, רועי,   בעד: 

 דורון   נגד:

 זאב  :יםנמנע

 אושר ברוב קולות.  2021החלטה: צו ארנונה לשנת 

 

 לעסקים רק לבנק, תחנת הדלק וסוכנות הביטוח. את תעריף הארנונה  להצבעה    אני מציע להעלות   דורון:

 דורון  בעד: 

 מוטי, דנה, יעל, ליאור, רועי  נגד:

 דפנה, זאב.  נמנעים:

 ההצעה נדחתה ברוב קולות. 

 

 מוטי נועל את הישיבה. 




