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אושר במליאת המועצה צו הארנונה של מועצת
פרדס חנה כרכור לשנת 4102
בשבוע האחרון אושר במליאת מועצת פרדס חנה כרכור צו הארנונה של הרשות לשנה הקרובה.4102 ,
הארנונה למגורים בישוב תעודכן בשיעור של כ .9.6%-על פי נהלי משרד הפנים קיימת חובה חוקית לעדכון
אוטומטי בן  ...9%הצמוד למדד ולשיעור עליית השכר במגזר הציבורי.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש הסביר לנוכחים בישיבת המועצה האחרונה  " :בשנת 4100
הוחלט במשרד הפנים כי כל רשות הזכאית למענק איזון מחויבת להתאים את תעריפי הארנונה בשטחה
לתעריפים הנורמטיביים .התעריפים הנורמטיביים נקבעים על פי תעריף הארנונה הממוצע של רשויות
המצויות באותה רמה סוציואקונומית ( כאמור פרדס חנה כרכור ממוקמת באשכול  )9ועל פי המרחק
הגאוגרפי ממרכז הארץ .בהמשך לכך על פי נתוני משרד הפנים הארנונה בישוב נמוכה משמעותית מזו
הנורמטיבית ולפיכך הוחלט על מהלך רב שנתי בו תעודכן בהדרגה הארנונה למגורים בישוב .מהלך זו נועד
לעמוד במחויבות הרשות למשרד הפנים ולהימנע מסנקציות של המשרד כלפי הרשות אשר עלולות לפגוע
בשירות המוניציפלי אותו אנו מבקשים להעניק לתושבינו .העלאת הארנונה ב  9.6%מורכבת מעדכון
אוטומטי בן כ  ...9% -והיתרה העלאה במסגרת המהלך לעמידה בתנאי משרד הפנים .אנו קשובים
לתושבים ועושים את מירב המאמצים כי גם חובה זו תבוצע תוך התחשבות בכלל הקהלים במושבה" .
על פי ראש המועצה געש חשוב להדגיש כי "בניגוד להצהרות הפופוליסטיות של חברי אופוזיציה שונים
קבוצות האוכלוסייה אשר זכאיות להנחה משמעותית בארנונה ימשיכו לשלם את אותו כמעט את אותו
סכום סמלי כבעבר .ייתכן כי אף נקבע מפתח חדש לחלוקת נטל הארנונה בישוב על מנת להקל על קבוצות
אוכלוסייה אלו ".על פי געש " העלאת הארנונה הינה כורח מחויב מציאות המתבצע בהדרגה ובמידתיות
לאחר מחשבה ארוכת טווח תוך בחינה והתחשבות בכל קבוצות האוכלוסייה המתגוררות בישוב"
רן גלר ,מזכיר וגזבר המועצה מציין כי על רקע מידע שגוי רב אשר עובר מפה לאוזן ברצונו להבהיר כי " :
בניגוד לאמור ,שיעור הארנונה שלא ממגורים מסך הארנונה בשנת  410.מגיע לכדי כמעט  ,!.3%בשנים
האחרונות היחס השתפר לכיוון הגדלת שיעור הארנונה שלא ממגורים על חשבון הארנונה ממגורים .היחס
הוא סביר בהחלט .היחס הנ"ל בניגוד לטענות שונות שעלו לא גורם לחוסר יציבות פיסקלית ,נהפוך הוא –
ארנונה ממגורים היא הבטוחה והיציבה עקב פיזורה הרב ושיעור גביה גבוה .עוד מוסיף גלר כי " :גובה
תקציב המועצה לנפש דומה לנורמטיבי בהתאם לנוסחת חישוב מענק איזון ובטח לא בין הנמוכים בארץ.
לא ניתן לבצע השוואה אמתית בין הרשויות עקב שונות גבוהה ,אך במידה סבירה של בטחון ניתן לומר כי
אנו בהחלט נמצאים מעל לממוצע".
עוד מוסיף געש" :צר לנו על כי מופץ מידע מוטעה ומטעה אשר מעיד על חוסר היכרות בסיסי עם המערכת
המוניציפאלית והממשלתית שכן ,איומו של משרד הפנים הוא ממשי .כזכור רק לפני כעשרה ימים אישרנו
את עדכון התקציב בו פורט מענק האיזון ממשרד הפנים אשר עמד על כ 04,,69,111-מיליון  ₪הכנסה
משמעותית לרשות המשמשת אותנו להשקעה בחינוך ,ברווחה ,בתרבות ובסל השירותים המוניציפאלי
הניתן לתושב .גם תשלומי הארנונה ישמשו ומשמשים את הרשות להרחבה ולשיפור של סל השירותים
לתושב "
לדברי געש "האחריות על ניהולה הפיננסי של הרשות עומד על כתפינו ועד כה ביצענו אותו בהצלחה
מוכחת ,הצלחה אותה לא ניתן לבטל לשמחתנו בדמגוגיה זולה" .

