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סדר יו
דיו ואישור צו הארנונה של המועצה לשנת .2004
יצחק:

כולכ קיבלת את צו הארנונה שבועיי מראש ,והתייחסנו לנושא
הארנונה בפרוטרוט בישיבת התקציב שלשו  .אני מעוניי לשמוע
שאלות ,הערות ותגובות.

ויקטור:

היות והמצב שלילי ,אי  ,לדעתי ,הצדקה להעלות את הארנונה ב
 .8%בכל חברה מתוקנת במשק הורידו משכורות ותנאי נלווי ,
בעיקר מהבכירי  ,מדוע לא בפרדסיה? לא בוצע ,לדעתי ,קיצו
אמיתי בהוצאות המועצה ,בעיקר בשכר בכירי  .העלאת הארנונה לא
תשפר את השרות .התקציב לא ערו נכו וא היה ערו נכו היה
אפשר למנוע זאת.

דני:

כשקיבלתי את הצו הופתעתי ,לא בגלל אי הכרתי את הקצוצי
שנעשו ,א כשמוציאי צו כזה בכמות ובהיק בכזה שיעור ,שלא
היה א פע  ,ובתקופה זו ,זה לא הזמ  .כפי שהמועצה במצוקה
כספית כ ג התושבי ואנו מכירי אנשי רבי השרויי במצוקה
זו .את יודעי כמוני.
המהל הזה לא במקו  ,לא נכו ולפני כ צרי היה לעשות:
א .קיצו אמיתי משכר הבכירי ברשות.
ב .פעילות כלכלית יוצרת – שלא הייתה בחמש השני האחרונות
ואי ניסיו לכ  .הכי קל זה להיכנס לכיס של התושבי  .אחד
הדרכי להשיג כס זה פעילות כלכלית יוצרת ויש לי רעיונות
שלא כא המקו לפרט .
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ג 1.2 .מליו ש"ח בתקציב בסעי שונות – ש צרי לעשות קיצו
וע"י כ להוריד את שיעור העלאת הארנונה מ  8%ל  . 4%בגלל
סעיפי אלה קבוצת "עתיד" ואני נתנגד לצו הארנונה.
שרו :

אי ספק שאנו ערי להקטנת מענקי האיזו וכ להמלצות ועדת שחר
בעניי הרשויות המקומיות הקטנות ,א המצב הוא שהמדד שלילי.
מדיניות משרד הפני היא לא לייקר ארנונה בגלל המדד ובגלל מצב
הציבור ,יש שיכולי וכנגד יש שאינ יכולי  .כא הייקור ב 8%
הוא כדי להגדיל את התקציב ב  500,000ש"ח לכל מיני מטרות .יש
עלויות שנית לחסו בה כמו פקידת המשא"ז בס  40,000ש"ח,
רכזת נוער ומדרי נוער בס  150,000ש"ח וכדומה – עדיי אפשר
לייעל.
ההשוואה שקיבלנו מול רשויות אחרות באזור ובעיקר כפר יונה
בשכונות החדשות – הפער הוא כ  80,000ש"ח מעליה  .אזור ב' ו ג'
של כפר יונה לא מופיע .שר הפני רוצה לאחד וא זה יקרה לא יתכ
שפרדסיה תית כיסוי לכפר יונה .א נעלה ב  ,8%תו שלוש שני ,
א יהיה איחוד ,אנחנו נסבסד את כפר יונה .אני מקווה שזה לא
יקרה ,א א יקרה שזה לא יהיה בעוכרינו .אי ספק שהגביה אצלנו
בשיעור גבוה ,א בשכר הבכירי אפשר ,רצוי וחשוב להוריד כדי
שהנטל לא ייפול על התושבי שזה  76ש"ח לחודשיי למשפחה,
לדעתי צרי לאמ את החלטת משרד הפני  ,לעשות צעדי בוני
אמו – א לא להכנע לתכתיביה ולא לפגוע בתושבי .

משה א:

התייעלות זה צו השעה ,כדוגמא קיצו משרת הסג שנכפתה עלינו.
נית לקחת יעו חיצוני שיראה לנו היכ לחתו ואנו לבד לא יודעי
אי  ,כפי שלא ידענו לחסו  400,000ש"ח מביטול משרת הסג בשכר.
היו התושבי לא מקבלי תמורה לכספ ואי סיבה להעלות את
הארנונה.

ניסי :

משתקפות שתי עמדות מנוגדות של קואליציה מול אופוזיציה .זו
פע ראשונה שאני צרי להרי את ידי לעליה כזו ואני של ע זה.
אנו עומדי בפני שוקת שבורה :משרד הפני לוח  .יש כא כביכול
שמחה לאיד שנחסכו  400,000ש"ח למשרה של יוחנ גיל .הוא לא
נמצא במערכת וזה מורגש במערכת ובציבור .לחסו מהנוער,
ממדריכי – נפטר את כל עובדי המועצה וזהו .לבכירי כבר קיזזו.

ויקטור:

לדעתי ,לא.

ניסי :

אתה טועה .א היית בקואליציה ,אי היית מצביע?

ויקטור:

נגד .אני בכלל לא מבי אי אתה חי ע זה ואי תית הנחות ?

יוחנ :

נאמרי כא דברי ונשמע כאילו שאנו מנותקי מהציבור .דווקא
אנחנו מחוברי לציבור יותר מכל אחד מכ וזאת בגלל שאנו
עוסקי בעבודה היו יומית ,לא בגלל שאנו יותר טובי מכ  .כחברי
מועצה יש לנו אחריות כפולה :ג לשמור על איזו תקציבי וג לא
להתעל ממצב קשה של חלק מהתושבי  .לומר ששכר בכירי לא
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קוצ בטיעו של "לא ראיתי" זה שלומיאליות ,זה נועד רק לנגח .שכר
הבכירי קוצ ואי ויכוח על העובדות אולי לדעתכ לא מספיק,
א זה בוצע .היו קל לכ לצאת בהצהרות כי אי לכ שו אחריות.
א את רוצי לבוא ולייעל ,ואולי יש היכ  ,תפסיקו לשבת על הגדר.
לגבי יוע ארגוני – כבר היה כא ולא פע אחת.
משה א:

הא היוע הארגוני אמר לבטל את סג ראש המועצה בשכר?

יוחנ :

לא ,כי זה לא היה המנדט שלו .נבדקו שני אגפי אחרי  .א היה
לנו מזכיר בנפרד וגזבר בנפרד הייתי מסכי את  ,היות ואי  ,יש
פגיעה בכ שאי סג כי חסרה פונקצית ניהול במועצה .ואני מקווה
שהפגיעה תהיה קטנה ככל האפשר.
תושבי פרדסיה הפגינו נגד האיחוד וא אמרו ,כולל דני גור ,שמוכני
לשל ארנונה גבוהה יותר ,כדי להימנע מאיחוד .לא נוכל להישאר
עצמאיי ע תעריפי כאלה נמוכי ושר הפני אמר זאת
במפורשות .א את רוצי באמת להתייעל ,ותמיד אנשי חדשי
רואי דברי אחרת ,אז בואו תצטרפו ותהיו שותפי לשינוי.
הקואליציה

ויקטור:

אני רוצה להזכיר שבקדנציה הקודמת היינו בתו
ואישרנו העלאה של רק .3.5%

דני:

בואו לא נשכח שהארנונה זה לא הכל .על הכל חו מאויר אנחנו
משלמי  ,על מי  ,בטחו  ,ביוב ,חוגי וברשויות אחרות יש דברי
שלא משלמי  .במאבק על האיחוד אמרתי מה שאמרתי וכיו
הערותיי לגיטימיות וזה תפקידי.

שרו :

לגבי הערת ניסי על שמחה לאיד – לא אחד אי שמחה לאיד על
נושא הסגנות .יוחנ מקצועי ומתאי  .ההערה הייתה עניינית .כא
מדובר ב  500,000ש"ח שנתי של תוספת  8%ארנונה .אני ג לא נגד
כדורגל ,רק שלא יהיה בשבת.

ניסי :

אז מתי ? ביו ראשו ?

שרו :

לדוגמא ,יש תוכנית לבניית מבנה בכדורגל וא נקפיא אותו ונעשה
שיקול של טובת הציבור מול הכדורגל אני בטוח שנית לקצ  8% .זו
גזרה כבדה לחלק מהציבור ,למרות שאני יודע שלחלק אחר בציבור
אי בעיה לשל .

יצחק:

שמעתי אתכ בקשב רב.
אל תשכחו שאנחנו אחת המועצות הכי מסודרות באר  .אנו ניהלנו
ונמשי לנהל בצורה אחראית ,כשהודיעו לי על הקיצו של שלושה
מיליו ש"ח נכנסנו לבעיה קשה .קיצצנו ,קוצצנו ואנו עדיי בבעיה.
אגב ,ג שכרי קוצ ב  2,500ש"ח לחודש.
תפקיד גזבר ומזכיר זה אצלנו תפקיד אחד ובכ יש חסכו של מאות
אלפי ש"ח בשנה .אי לנו עיתו מקומי שזוהי הוצאה ניכרת .פיטרנו
עובדי  .אני מאמי שא איחוד היה על הפרק ,יו"ר ועד הפעולה דני
גור היה אומר שהוא מסכי להעלות ארנונה ב  .50%בועדה הוא
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אמר שרוצי להיות מועצה עצמאית .היות ואי לנו אזור תעשיה,
הכוונה שאנו נגבה ואסור לשכוח שנושא האיחוד עדיי על הפרק.
דני:

א הייתי יודע שלא יהיה איחוד לא הייתי אומר זאת.

יצחק:

אני מבי אות  ,פע היית בצד א' והיו אתה בצד ב' – זה לגיטימי.
בשביל תקציב מאוז הארנונה הייתה צריכה להעלות ב  .40%אנו
בחת סוציו אקונומי גבוה .לגבי מה שאמר שרו על כפר יונה אני
אוכיח ל שבאשכול  7לוקחי יותר מאיתנו .כפר יונה ה אשכול – 5
אתה לא יכול להשתוות אליה  .זו בעייתנו ,בגלל הסוציו אקונומי
שלנו משרד הפני קיצ לנו בשיעור הגבוה ביותר .אנו צריכי
לשאו לעצמאות.
ג משה אודיז בקמפיי הבחירות שלו אמר שינהל את המועצה
בצורה "עסקית" – למה הכוונה ,בדיוק לזה .שרו  ,כשאתה אומר ש
 500,000ש"ח זה לא כס  ,אתה מזלזל.
ויקטור כה יצא.

דני:

יש ל רזרבה של  1.2מליו ש"ח .כל עוד לא קיבלתי הסבר בשבילי זה
רזרבה.

יצחק:

אחת המועצות בעלות המנגנו הקט ביותר היא פרדסיה .יוחנ היה
סג שעבד והוא חסר לנו מאוד ביכולת התפקוד שלנו .למעשה
דבריכ שגויי ואני תמה על ויקטור ,למרות שברור לי שמישהו
חיבר לו את דבריו.

דני:

מה ל לא מחברי מכתבי – אז מה א מישהו כתב לו?
ויקטור כה חזר.

יצחק:

ברגע שאת לא רואי את טובת פרדסיה מול עיניכ את חוטאי
למטרה .לא קל לי .אני ראש המועצה ולא קל לי להעלות ארנונה א
החזו של פרדסיה כעצמאית הוא אחד הדברי החשובי  .יש
להסביר לציבור ואני מאמי שהציבור יקבל .א שרי הפני והאוצר
לא יאשרו את העלייה יהיה לי בסיס לתבוע מה פתרו חלופי.
כשאנו באי אליה ע הוכחה שניסינו לבד – יש בסיס לתביעות
שלנו מה .
ניסי צודק – לא זכור לי תקציב כה בעייתי .ע כל הכאב ,א אנו
חפצי לשרוד ולהמשי לתת את רמת השרות הקיימת לציבור ,זה
המצב .היה צור א להעלות את הארנונה יותר ,א עצרנו.

ויקטור:

תוריד ,על תעלה.

דני:

יש ל רוב – אתה יכול להעלות ב .20%

משה ג:

זה לא נכו .
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משה א:

אולי נעלה את הארנונה ב  4%בשלב א' ואחרי שנה נבדוק.

ויקטור:

בתור ראש רשות כשמישהו איננו אל תדבר מאחורי הגב.

שרו :

אי ספק שהדברי נאמרו ובכאב רב ואי ספק שקשה ל  ,א אני
רוצה להצטר להצעת אודיז להעלות ב  4%בשלב ראשוני – לכ
תהיה תמיכה רחבה ג מהאופוזיציה.

דני:

דבר בשמ .

שרו :

נתחיל עוד הלי התייעלות – וא נראה שזה לא הול נעלה בעוד .4%

יצחק:

צו מיסי קובעי מראש לשנה שלמה .אני לא כל כ מבי את המסר
של  .אתה שרו אומר שהעלאה בשיעור של  8%זה הרבה כס
ו העלאה בשיעור של  4%זה לא ?

שרו :

חצי מיליו ש"ח זה כס  .א בצוק העיתי לחלק מהתושבי אי
בעיה לשל ג סכומי גבוהי יותר ,ולחלק אחר זה כ משמעותי.
לכ אני מצטר להצעת אודיז.

יצחק:

אני מבקש מהקהל להיות בשקט ולא לדבר ע החברי  .אני מביא
את הצעת ההחלטה שצורפה לזימו להצבעה .לא ישלחו לאנשי
חשבונות מוגדלי א לא יהיה אישור של שרי הפני והאוצר.

הצבעה
בעד – ) (5יצחק ימיני ,יוחנ גיל ,טלי פליישמ  ,משה גולדשטיי
וניסי עובדיה.
נגד ) (4דני גור ,ויקטור כה  ,שרו חוילי ומשה אודיז.

החלטה מס' 3.1
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את צו הארנונה של המועצה
לשנת  2004על בסיס צו הארנונה לשנת  2003בתוספת ההעלאה
השנתית ,כפי שתאושר ,א תאושר ,על פי חוק ההסדרי ו/או כל
חוק אחר .כמו כ  ,המועצה מאשרת פניה ,במידת הצור  ,לשרי הפני
והאוצר לאישור העלאת תעריפי הארנונה בהתא לתעריפי
ולסיווגי המפורטי בצו הארנונה המצ"ב בשיעור כולל של  .8%היה
ותאושר העלאה כאמור ,מאשרת המועצה את הכללת השינויי בצו
הארנונה לשנת .2004

הישיבה ננעלה בשעה .20:00
רשמה :אורלי רזניקוב
בברכה
זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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הוראה בדבר ארנונה לשנת הכספי 2004
בהתא לחוק ההסדרי במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(
התשנ"ג –  ,1992החליטה המועצה המקומית פרדסיה ,בישיבתה מיו ,30.12.03
להטיל בזאת ארנונה כללית לשנת ) 2004לתקופה  1.1.2004עד  (31.12.2004על
נכסי בתחו המועצה שתשול על ידי הבעלי ו/או המחזיקי  ,הכל כמפורט
להל :
.1

הגדרות והוראות כלליות:
1.1

"אזורי "
כל תחו שיפוט המועצה הינו אזור אחד.

1.2

"שטח בני /נכס"
חישוב שטחו של נכס לצור הטלת ארנונה יהיה במטרי רבועי ,
לפי הגדרת שטח ברוטו ,כולל קירות פני וחו ומרפסות מקורות.
" 1.2.1שטח בני ו/או נכס המשמש למגורי "
כולל כל השטח הבנוי ע"פ מידות חו  ,לרבות שטח הבסיס של
קירות הפני  ,כולל מדרגות שבתו הדירה ,מרתפי  ,מחסני
וכל סוגי המרפסות המקורות.
" 1.2.2שטח בני ו/או נכס שלא למגורי "
כולל כל השטח שבידי המחזיק ,בכל הקומות לרבות מחסני ,
סככות ,מוסכי  ,יציעי /גלריות ,מרפסות ,מקלטי ,
מתקני  ,חניו תת קרקעי ,מבני עזר ,בי א מהווי מבנה
אחד או מספר מבני  ,בי שאלה מפלס אחד או כמה מפלסי ,
לרבות שטח הקרקע הצמוד לבניי ושעיקר שימושו ע המבנה
לחצר ,לגינה ,לאיכסו או לכל צור אחר ,א לא יותר מ 50
מ"ר .שטחי הקרקע מעבר ל  50מ"ר יחוייבו בהתא
לתעריפי כמפורט בהמש לכל סוגי השימוש .א קיי רכוש
משות במבנה ,יתווס לכל יחידת שטח השטח היחסי
ברכוש המשות  .במרכזי מסחריי תחוייב הנהלת המרכז
בגי השטחי הציבוריי והמעברי בי החנויות המהווי
רכוש משות  ,בהתא לתערי של שטחי ציבוריי
משותפי ומעברי  .במידה ולמרכז המסחרי אי הנהלה ו/או
חברת אחזקה ,יחולק השטח היחסי של כל השטחי
הציבוריי והמעברי לכל נכס באופ יחסי לפי חלקו ,ויחוייב
בתערי המתאי .
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" 1.2.3שטח בניי ו/או נכס המשמש ג למגורי וג לשימוש אחר"
יחולק לצור החיוב לפי השימוש למספר יחידות ויחוייב
בהתא .
1.3

"מרת "
א.
ב.
ג.

1.4

מרת
מרת
מרוצ
מרת
מרוצ

שהינו מטוייח ומרוצ יחוייב בתערי מלא.
בבית מגורי  ,שהמרת בו אינו מטוייח ו/או אינו
ישל לפי .50%
בנכס שלא למגורי יחוייב בתערי מלא א א אינו
ואינו מטוייח.

"מטר מרובע"
כיחידת שטח יחשב כל מטר מרובע )מ"ר( משטח הבני  .חלק של מ"ר
העולה על  0.5יחושב למ"ר של .

1.5

"דונ "
כיחידת שטח לאדמה חקלאית יחשב כל דונ או חלק ממנו.

1.6

"אדמה חקלאית"
כל קרקע שבתחו המועצה ,שאינה בניי  ,המשמשת למטע ,משתלה,
משק לגידול בעלי חיי או לגידול תוצרת חקלאית ,לגידול יער או
פרחי .

1.7

"קרקע תפוסה"
כל שטח קרקע שבתחו המועצה שאינו מקורה ואינו אדמה חקלאית
שמשתמשי ומחזיקי בו שלא יחד ע הבני וכ כל קרקע שעיקר
שימושה ע הבני ושאינ משמשי למגורי  ,למעט  50מ"ר
הראשוני הנכללי בהגדרת שטח בני  ,כאמור לעיל.

1.8

"מחזיק"
אד או תאגיד המחזיקי למעשה בנכס כבעל ,כשוכר או בכל אופ
אחר.

1.9

"מוסדות ציבור"
כל גו הפטור מארנונה עפ"י חוקי המדינה ,יחוייב באגרת פינוי
אשפה ושירותי בשיעור של  1/3מהארנונה שהיו חייבי בה אלמלא
הפטור.
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" 1.10מבנה מגורי "
כל סוגי המבני לרבות קראווני  ,מכולות ,צריפי  ,בתי אב וכל סוג
בניה המשמש למגורי  .במידה ובמבנה מתגוררות למעלה ממשפחה
אחת ולכל אחת כניסה נפרדת ,מטבח ושירותי  ,יפוצל החיוב
בהתא לשטח שמחזיקה כל משפחה.
" 1.11מנהל ארנונה"
בתפקיד מנהל הארנונה של המועצה ,ישמש גזבר המועצה.
" 1.12מתקני "
כל מתק המשמש לחשמל ,אנרגיה ,גז ,מי  ,תקשורת ודואר ,מתק
לחלוקת דואר ,מתקני שאיבה ,בארות ,מיכלי תחנות טרנספורמציה
)שנאי ( ,מרכזיות טלפו וכל מתק אחר.
" 1.13גלריה/יציע"
שטח יציע בבני שלא למגורי יכלל בשטח הבני ובלבד שגובה היציע
לא יפחת מ  1.70מ"א וקיי מתק לעליה אליו.
" 1.14סככה"
סככה פירושה קונסטרוקציה מקורה הבנויה על עמודי ברזל או בטו
שלפחות שתיי מדפנותיה אינ סגורות.

שיעורי הארנונה בש"ח לשנה
2.1

סיווג ראשי מבני מגורי

סוג נכס

 2.1.1מבני המשמשי למגורי
כולל מרתפי

150

33.84

 2.1.2בתי אבות בכל האיזורי

190

33.84

בש"ח למ"ר
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2.2

סיווג ראשי משרדי  ,שירותי ומסחר
סוג נכס

2.3

 2.2.1מבני המשמשי למשרדי ,
לשרותי ולמסחר לרבות חנויות,
שעשועי  ,מעונות ,סופרמרקטי ,
מחסני מסחריי  ,בנייני ציבור
וסוכנויות ביטוח ,למעט מבני
המוגדרי בסעיפי 2.12 2.2.2
להל

320

 2.2.2משרדי  ,שרותי ומסחר
המופעלי במרכזי מסחריי
למעט סניפי של רשתות שווק

321

 2.2.3שטחי ציבוריי משותפי
שלא למגורי ומעברי בי
חנויות במרכזי מסחריי

323

72.32

 2.2.4סניפי של רשתות שיווק

326

173.57

 2.2.5מתקני כולל שטח הקרקע
המגודרת ו/או בשימוש

380

79.78

 2.2.6תחנות דלק כולל שטח
הקרקע שבשימוש התחנה

310

314.98

 2.2.7אולמות בידור וקולנוע,
אולמות שמחה ואירועי
)בגי שטחי פתוחי
המשמשי את האול ישול
עבור  50%מהשטח(

325

59.37

96.45

314.98

סיווג ראשי בנקי
לכל השימושי

2.4

בש"ח למ"ר

330

559.04

סיווג ראשי תעשיה
לכל השימושי וסוגי הבניה

401

96.94

2.5

סיווג ראשי בתי מלו

319

81.16

2.6

סיווג ראשי מלאכה
לכל השימושי וסוגי הבניה

451

96.96
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2.7

סיווג ראשי אדמה חקלאית
סוג נכס

2.8

2.9

בש"ח למ"ר

 2.7.1אדמה לא מעובדת )לדונ
או חלק ממנו(

620

 2.7.2אדמה מעובדת )לדונ או
חלק ממנו(

610

93.25

 2.7.3חממות ,משתלות

680

3.65

סיווג ראשי קרקע תפוסה
 2.8.1אדמה המנוצלת לכריה
)לדונ או חלק ממנו(

430

3,363.54

 2.8.2אדמה שנית עליה זיכיו לכריה
)לדונ או חלק ממנו(

431

342.91

 2.8.3קרקע תפוסה לבריכת שחיה
)לדונ או חלק ממנו(

762

189.84

 2.8.4קרקע תפוסה המשמשת לעריכת
אירועי

730

21.95

 2.8.5קרקע תפוסה לכל מטרה
שלא פורטה בצו

720

16.80

סיווג ראשי קרקע תפוסה
במפעל עתיר שטח

710

6.10

890

42.16

 2.10סיווג ראשי חניוני

89.64

 2.11סיווג ראשי מבנה חקלאי
מבני לשימוש חקלאי ,כולל סככות,
מחסני ומשרדי באיזור חקלאי

810

37.45

 2.12סיווג ראשי נכסי אחרי
 2.12.1מבני המשמשי לבריכת שחיה

961

60.05

 2.12.2שטח בריכת השחיה

960

33.39
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.3

הנחות למשלמי מראש
המשל את מלוא הארנונה מראש עד ליו  ,15.2.2004יקבל הנחה בשיעור
של .2%

.4

ערר
4.1

בהתא לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(
רשאי להגיש כל תושב למנהל הארנונה השגה על הסכו שחוייב
לשל בארנונה הכללית ,לא יאוחר מ  90יו מיו הוצאת החיוב,
וזאת בהסתמ על אחת מהעילות הבאות:
 4.1.1סוג הנכס שונה מכפי שצויי בהודעה.
 4.1.2הנכס שבעבורו נדרש תשלו  ,אינו מתאי לסווג בהתא לצו
זה.
 4.1.3נפלה טעות בקביעת שטחו של הנכס.
 4.1.4נפלה טעות בקביעת סוג השימוש בנכס.

.5

4.2

א מנהל הארנונה לא ישיב למשיג תו  60יו  ,ייחשב הדבר כאילו
החליט לקבל את ההשגה .על מגיש הערר לקבל אישור מסירת הערר
אצל מנהל הארנונה בחתימתו ובחותמת הנושאת תארי הגשת
ההשגה.

4.3

הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו ,רשאי תו
 30יו מיו שנמסרה לו התשובה ,לערער עליה בפני ועדת הערר.

4.4

על החלטת ועדת ערר ,רשאי העורר ומנהל הארנונה ,לערער לפני
בית המשפט המחוזי שבאיזור שיפוטו נמצא תחו השיפוט של
הרשות המקומית.

4.5

לא נית להגיש ערר בגי שני קודמות.

הנחות לזכאי
א.

הנחות לזכאי ינתנו בהתא לתקנות שיפורסמו.

ב.

הגשת בקשות להנחה ,תתקבלנה עד ולא יאוחר מיו .1.5.2004
תושב חדש המגיע ליישוב ,יוכל להגיש בקשה להנחה עד חודשיי
מתארי כניסתו.
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.6

ג.

כל מבקש הנחה או הזכאי להנחה ,ימציא אישורי ומסמכי כנדרש.
בקשה שלא יצורפו אליה מסמכי ואישורי  ,לא תתקבל.

ד.

תנאי למת הנחה מארנונה הוא ,כי המחזיק והמתגוררי עימו יהיו
רשומי במירש האוכלוסי כתושבי המועצה המקומית פרדסיה.

מועדי תשלו הארנונה
6.1

המועד החוקי לתשלו הארנונה הינו  1בינואר .2004

6.2

מבלי לפגוע באמור לעיל ,מאפשרת המועצה לנוחיות המשלמי ,
לשל את הארנונה ב  6תשלומי צמודי למדד שישולמו החל
מתארי  30בינואר .2004

6.3

אי תשלו אחד התשלומי במועדו ,יאפשר למועצה דרישת מלוא
החיוב השנתי שטר שול  ,כשתארי תחילתו הוא 1.1.2004
בתוספת ריבית והפרשי הצמדה החל מתארי .1.1.2004

6.4

הסדר התשלומי הנ"ל לא יחול במידה והמועצה תידרש לתת אישור
לביצוע פעולה כל שהיא בלשכת רשו המקרקעי )טאבו( ,אישור
לרישו משכנתא ,אישור למינהל מקרקעי ישראל ,או כל אישור
אחר .במקרי אלה ,התושב ישל את סכו החיוב השנתי במלואו.

בכבוד רב,
יצחק ימיני
ראש המועצה
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