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דרור שור

 -ראש המועצה

חזי בכר

שלמה שמאי

 -סגן ראש המועצה

מני מעודי

אהרון אדרת

מרדכי פיינברג

אורי נפטצ'י

עדי נאמן

אפרים ברנס

צפי מלר

זהבי בן צבי

תומר זולר

נוכחים
קובי אביבי  -מזכיר המועצה
צופי צור  -גזבר המועצה
הדר מימון ,עו"ד  -יועץ משפטי למועצה
דברת לישאור  -מבקרת המועצה
מירי טל  -מנהלת הגביה
שגית אביבי גליקסמן ,עו"ד  -יועצת משפטית לענייני ארנונה

על סדר היום
דיון ואישור צו הטלה למועצה לשנת התקציב 2017
דיון ואישור צווי הטלה ליישובים לשנת התקציב 2017
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סעיף  - 1דיון ואישור צו הטלה למועצה לשנת התקציב 2017
ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה תוך ציון העובדה כי טיוטת צו ההטלה של המועצה
לשנת התקציב  ,2017נשלחה יחד עם הזימון לחברי המליאה וכן כי הצו פורסם באתר המועצה.
הזמין את עו"ד שגית אביבי גליקסמן היועצת המשפטית של מחלקת הגבייה ,למסור דברי
הסבר על צו ההטלה כאמור.
עו"ד שגית נתנה הסברים לגבי צו ההטלה והבהירה כי יש לאשרו בנוסח המצ"ב:
בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים למשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),
התשנ"ג  1992 -ולאחר קבלת הבהרות מהיועמ"ש של מחלקת הגביה עו"ד שגית אביבי
גליקסמן ,החליטה פה אחד מליאת המועצה האזורית באר טוביה בישיבתה מיום 24.5.2016
להטיל ארנונה כללית לשנת התקציב  2017על המחזיקים בנכסים בתחום שיפוטה ,כפי צו
ההטלה לשנת התקציב  ,2016בתוספת שיעור העדכון (כהגדרתו בסעיף  7לחוק ההסדרים)
לשנת התקציב  2017לעומת  ,2016בשיעור של  ,1.77%וכן לאמץ את התעריפים המקסימליים
הקבועים בתקנות ההסדרים למשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) תשס"ז -
 2007בנוגע למערכת סולארית ולקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית.
החלטה
בתום קבלת הבהרות מהיועמ"ש כאמור ,החליטה המליאה פה אחד לאשר את צו ההטלה לשנת
התקציב  ,2017בנוסח המפורט להחלטה זו.

סעיף  - 2דיון ואישור צווי הטלה ליישובים לשנת התקציב 2017
לאחר דיון ,המליאה מחליטה פה אחד לאשר את צווי ההטלה ליישוביה לשנת התקציב ,2017
כפי צו ההטלה לשנת התקציב  ,2016בתוספת שיעור העדכון (כהגדרתו בסעיף  7לחוק
ההסדרים) לשנת התקציב  ,2017לעומת  ,2016בשיעור של .1.77%
להלן פירוט היישובים:
מושב אביגדור

מושב בית עזרא

מושב כפר ורבורג

מושב ערוגות

מושב אורות

מושב בצרון

מושב נווה מבטח

מושב שדה עוזיהו

מושב אמונים

מושב גבעתי

מושב ניר בנים

מושב שתולים

מושב באר טוביה

מושב חצב

מושב עזריקם

מושב תלמי יחיאל
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קיבוץ חצור

מרכז כפרי עזר

מושב תימורים

מושב כפר אחים

מושב ינון

מרכז כפרי אחוה

רשם:
קובי אביבי

דרור שור

מזכיר המועצה

ראש המועצה
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