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גביית ארנונה רטרואקטיבית מישיבת רמת   :  2020 בפברוארועצה הצעה לסדר היום לישיבת המ

 (לפקודת העיריותיה יא לתוספת השנ27הצעה לסדר לפי סעיף ) השרון

 הנני מתכבד להעלות הצעה לסדר כדלקמן: 

 :    הרקע

לפני שנה בדיוק הגישה חברת המועצה באצי אלקובי    2019בישיבת המועצה בחודש פברואר  .1
 הצעה לסדר לגביית ארנונה מישיבת רמת השרון. ההצעה עברה פה אחד.  

 
 ין אין פעולה בנושא. בישיבת המועצה ביוני נאמר כבדרך אגב על ידי ראש העיר שעדי  .2

 

י  קיבלתרק אז  הגשתי שאילתה לגבי אי ביצוע ההחלטה. ו 2019בישיבת המועצה באוגוסט  .3
 מהפרק והוחלט שלא לבצע את ההחלטה.  תשובה מגזבר העירייה שהנושא ירד 

 
אף חבר מועצה   –במהלך הזמן בין אישור ההצעה והשאילתה שלי ובעצם עד היום  –חשוב לציין  .4

מאלו שהצביעו בעד ההצעה, אף חבר מועצה מסיעת החופשית שהנושא היה בראש המצע שלה  
לא ענו לתושבים ששאלו לסיבת   –חברת המועצה אלקובי שהגישה את ההצעה  –וחמור מכך  –

 . או לתיקון שלה  ההחלטהאי ביצוע ההחלטה ולא פעלו לביצוע 
 

לא ניתן לגבות על תקופות   – מאוגוסט כפי שמצוי בפרוטוקול הישיבה  –תשובת גזבר העירייה  .5
שבהן העיריה ידעה שיש במקום ישיבה ולא גבתה בהן ומבחינתו התקופה הקובעת היא יולי  

2015  . 
 

מעט שנתיים  ישנה תקופה של כ –גם אם מקבלים את תשובת העירייה שלטעמי אינה מספקת  .6
 שבה הייתה צריכה ארנונה להיגבות ולא נעשה כן. יש לבצע זאת בהקדם. 

 
 : מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן

 
על  יה לגבות ארנונה מישיבת רמת השרון י מועצת העיר רמת השרון תנחה את גזבר העיר . א

יתה  ישה אנו יודעים . דהיינו השנים שבהן  לפחות  2015 יולי – 2013פברואר  השנים בין התקופה 

  –ישיבה לא חוקית בבניין בית הכנסת בר יוחאי עד לתקופה שבה עפ"י הנאמר על ידי הגזבר 

 יה הכירה בקיום הישיבה במקום אך לא פעלה לגביית הארנונה. י העיר

המועצה מועצת העיר תנחה את גזבר העירייה לעדכן אותה בנעשה לכל המאוחר בישיבת  . ב

 הבאה. 

 בכבוד רב,

 ,  ירון גדות 

 התעוררות 


