
 

 
 3 מתוך 1 עמוד

 *   09-9506699*  טל'   46910כפר שמריהו  18קרן היסוד 
shemaryahu.muni.il-www.kfar 

 

 פרוטוקול
 2 מישיבת מליאת מועצה מס'

 המנייןמן שלא ישיבה 
 19.30, שעה 11.12.2018 – ג'התקיימה ביום ר שא

 ג' טבת תשע"ט
 בבית לוין -בחדר דיונים ע"ש רכטר 

 בלו: שוש רשמה  

 

 

  :השתתפו חברי המליאה

 

 היו"ר -ראש המועצה  סרג' קורשיא

 אניק זבליק

 כרמית נופך מוזס

 חברת מועצה

 מועצה תחבר

 ברוךזוכוביצקי אמירה 

 עמיקם כהן 

 מיקי וינראוב

 

 נעדר :

 יונתן גלפנד

 מועצה תחבר

 חבר מועצה

 חבר מועצה

 

 

 חבר מועצה

 

 

 משתתפים:

 יעל לוי

 מואס-אורלי כהן

 עופר רזניקעו"ד 

 ערן רוה

 

 

 

 

 גזברית ומזכירת המועצה

 מהנדסת המועצה

 יועץ משפטי 

 מבקר המועצה

 

 

 

 

 

 

מועצה מקומית כפר 

 שמריהו
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 על סדר היום:

 

  2019אישור צו ארנונה לשנת 

 

 ראש המועצה: - סרג' קורשיא

 .2019, ישיבה שלא מן המניין, לאישור צו הארנונה לשנת 2ערב טוב. אני פותח ישיבה מס' 

 

 

 2019צו הארנונה לשנת אישור 

 

 
 ראש המועצה: -קורשיא  'סרג

בכל שנה שאינה שנת בחירות, מליאת המועצה עורכת דיון באמצע השנה ודנה בגובה הארנונה לשנה הבאה, 

הייתה שנת בחירות לא התקיים דיון כזה, ולפיכך  2018היות ושנת  ומבקשת את אישור משרד הפנים.

 .2019ארנונה לשנת המליאה הזו צריכה לאשר את צו ה

אנחנו לא מבקשים לעשות שינויים או העלאת הארנונה. שיעור העדכון האוטומטי על פי מדד המחירים 

. אם ניקח דוגמה מהשנה הקודמת, הארנונה למגורים 0.32%לצרכן ושכר העבודה במגזר הציבורי עומד על 

שאר סעיפי הארנונה הם בהתאמה. . ההפרשים ב₪ 37.93זה יהיה  2019-, ב₪ 37.81הייתה  מ"ר 100עד 

. השינוי בארנונה הוא מזערי, ואנו ₪ 376.22והיום זה יהיה  ₪ 375.02למשל בית קפה או מסעדה, היה 

 מחויבים לבצע זאת על פי חוק.

 אני רוצה לבקש את אישור המליאה לצו הארנונה. 

 

 אניק זבליק:

 זה מה שנקרא הטייס האוטומטי?

 

 ראש המועצה: -קורשיא  'סרג

 כן.

 

 מי בעד?
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 ה צ ב ע ה

 פה אחד  -בעד 

 

 החלטה

 .2019צו הארנונה לשנת פה אחד את  תמאשרמליאת המועצה 

 

 

 ראש המועצה: -קורשיא  'סרג

נפרד לחיוב ביה"ס, כאשר ביה"ס היסודי לא משלם  ףריד היום בארנונה של המועצה נקבע תעעאבהיר ש

ארנונה והכוונה הייתה לביה"ס האמריקאי שהיה בזמנו בכפר. אנחנו מבקשים להעביר תיקון שמבחינתנו 

 מוסד חינוך ולא בי"ס לטיס-הינה פרשנות מצומצמת של בית ספר פרשנות לסיווג "בית ספר" בצו הארנונה

למטרות חינוך אשר )משקף הנחה לה זוכות עמותות  ליש מהארנונה. ביה"ס האמריקאי שילם שלדוגמה

, ואנחנו רוצים להבהיר כי מדובר במוסדות (אינן פועלות במבנים של הרשות והינם מוסד חינוך מוכר

 ס לטיסה, איפור וכדומה.חינוכיים ולא מוסדות מקצועיים כמו בי"

 

 * * *  הישיבה נעולה  * * *
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