תשובות להצעות לסדר היום -ישיבה מס' :4
 .1הצעה לסדר היום -קריטריונים למתן  30%הנחה בארנונה לאזרחים
וותיקים -חברת המועצה אשרת פרימו
הנחות מארנונה ככלל:
• הנחות מארנונה (לא הנחות מימון) מסתכמות לסך של כ 8-מיליון
 ,₪ללא שינוי לעומת ביצוע משוער ב  2018ובדומה לביצוע ב-
.2017
• ההנחות מהוות כ 15%-מסך חיוב הארנונה
• המועצה נותנת את האחוז המקסימלי הניתן על-פי חוק בכל
הקטגוריות בהנחות.
לנושא אזרחים וותיקים:
• כל אזרח וותיק המחזיק בנכס כשוכר או כבעלים ומקבל את אחת הקצבאות
הבאות מביטוח לאומי :זקנה ,שארים ,נכות -זכאי להנחה של  25%בארנונה
עבור  100מ"ר.
לצורך קבלת הנחה זו ,על האזרח הוותיק לגשת למועצה פעם אחת בלבד
ולבקש את ההנחה .הנחה זו תינתן אוטומטית גם בשנים הבאות וזאת לאחר
שהמועצה תבדוק מול ביטוח לאומי את המשך זכאותו להנחה.
• לגבי הנחה של  -30%מדובר בהנחה הניתנת על-פי חוק אזרחים וותיקים.
על מנת לקבל את ההנחה ,נדרש כי האזרח יהיה אזרח וותיק ,מחזיק בנכס
ואינו משתכר מעל השכר הממוצע במשק .על כן ,הנחה זו מותנית למעשה
במבחן הכנסותיו של האזרח הוותיק.
כמו כן ,נוכח הוראות פסק דין של בית המשפט העליון בהליך "כן לזקן נ' עיריית
ירושלים ואח'" ,מדובר בהנחה שאינה אוטומטית ויש להגיש בקשה בעניינה מדי
שנה.
• המועצה ,כשירות לתושב ,פנתה לכל מי שקיבל בעבר הנחה זו (של  ,)30%על
מנת שיהיו מודעים לאפשרות זכאותם להנחה זו ,וביקשה מהם לפנות
למחלקת הגבייה עם המסמכים הדרושים לצורך עדכון ההנחה.
מדובר במינהל תקין ,המועצה מחויבת לבצע מבחן הכנסה.

יחד עם זאת ,נדגיש כי המועצה ביקשה את המינימום הנדרש במסגרת הגשת בקשה
להנחה זו.
• בשנת  -2017כ 580-אזרחים וותיקים קיבלו הנחה של  30%וכ 270-וותיקים
קיבלו  25%הנחה.
• בשנת  -2018ירד באופן יחסי מספר האזרחים שקיבלו  350( 30%אזרחים
קיבלו  30%וכ 440-קיבלו  .)25%מחלקת הגבייה ביקשה לקבל נתונים
במקרים רבים בהם סברה כי יש מקום לבקש כאשר היו מגיעים למחלקה.
כלומר ,ב 2018-כבר יישמה המועצה את מבחן ההכנסה מבלי להוציא מכתב.
לכן נכון יותר להתייחס לנתונים של .2017
בעקבות פסק הדין ,המועצה בדקה את כל הסוגיה והוחלט לעשות סדר מוצדק
בעניין.
חשוב לציין ,כי מתן הנחה של  30%ראוי להעניק למי שבאמת נזקק לכך (במועצה
יש ועדת נזקק ) ולכן מבחן ההכנסה הוא לא רק על פי חוק ,אלא חשוב ויעיל.
מדובר בהפרש של כ 130-אלף  -₪כספים שאפשר לתעל אותם למי שזקוק לכך
באמת.

 .2הצעה לסדר היום -עדכון הנחה לתושבי גני תקווה בתאגידים
העירוניים -חבר המועצה יניב שחר
מרכז לידר:
החברה לפיתוח גני תקווה המפעילה את מרכז הספורט "לידר" וקאנטרי "גלים"
מעניקה כיום הנחות לתושבי גני תקווה כדלקמן:
ספורט ילדים – בין 5-10%
ספורט מרכז לידר (בריכה ו:)S&S
תושבים – 5%
גמלאים – 10%
קאנטרי גלים :
תושבים – 10%

גמלאים – 20%

להלן העלויות הנוספות השנתיות בהתאם ל הצעה שעל סדר היום על מתן הנחות
נוספות תושבים –  25%גמלאים – : 33%
קאנטרי גלים – תוספת₪ 340,000 -
ספורט ילדים – תוספת ₪ 330,000-
ספורט מנויים לידר (בריכה ו  )S&Sתוספת – ₪ 345,000
סה"כ ₪ 1,015,000 -

עמותת אמנות ותרבות – מרכז הבמה
מרכז הבמה מקיים כ 350-אירועים בשנה במסגרתן מעניק מגוון הנחות ,הן לתושבי
גני תקווה והן לאזרחים ותיקים.
בהצגות תיאטרון לדוגמא :במקום  ₪ 190לכרטיס משלמים תושבי גני תקווה ₪ 95
בלבד ולעיתים יש הנחות נוספות.
כמו כן ,יצאנו במבצע מיוחד לכל תושבי גני תקווה :ברכישת מנוי תיאטרון מקבל
התושב כרטיס נוסף לבחירה ממגוון ההרצאות המתקיימות בהיכל ,כך שערך
הכרטיס הינו  ₪ 73בלבד לכרטיס.
ועדי עובדים מסבסדים את המנוי וחברי הועד מקבלים הנחה.
מרכז הבמה מקבל השלמה למחיר מהוועד עצמו.

עלויות ההצעה על מתן הנחות נוספות לתושבים וגמלאים לפי ההצעה שעל סדר
היום :תושבים –  25%גמלאים – :33%
תוספת עלות הסבסוד ב₪ 260,000 - 25% -
תוספת עלות הסבסוד ב₪ 460,000 -33% -
סה"כ עלות סבסוד ₪ 720,000

