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ה שתת פו ה " ה:
הרב מעלימי יעקב

 -חבר המועצה

איליה אטינגר

 -חבר המועצה

עידו לוי

 -חבר המועצה

אבי מור  -יוסף

 -חבר המועצה

הרב דוד פורטל

 -חבר המועצה

משה פרץ

 -חבר המועצה

צ'לצו וונדמגאי

 -חבר המועצה

יצחק אפשטיין

 -חבר המועצה

מוזמנים קבועים :
משה מימון

 -מנכ"ל העירייה

מזל רוטשטיין
עו"ד טל שלומי

 גזבר ית העירייה -יועמ"ש העירייה

חסרי ם :
יחיאל זוהר

 -רא ש ה ע יר י י ה

עדי חורי
אנטולי אברבוך

 חברת המועצה -חבר המועצה

יובל לוגסי
ישראל חניה

 חבר המועצה -חבר המועצה

אשר ביטון
עו"ד שלומי חן

 חבר המועצה -חבר המועצה

סדר יום :
 . 1אישור צו ארנונה לשנת . 2016
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א י שור צו אר נו נ ה ל ש נת .3127

הר ב י עקב מ על ימ י:

ישיבה שלא מן המניין . 10

אב י מור  -יו סף :

רגע ,הם עושים עכשיו איזה סקר? שמעתי שהפסיקו עם

זה ,לא?
מזל רו ט ש ט י ין:

למה?

מ ש ה מ ימון :

הסקר זה בעצם מדידות .עושים כל הזמן .כל פעם

מוציאים הזמנה 50,000 ,שקל ,מסיימים ,עושים עוד פעם הזמנה,
אב י מור  -יו סף :

רגע ,לא היתה איזשהי בעיה עם זה ש ...התחילה

והפסיקה וזה?
מ ש ה מ ימון :

לא ,דווקא החברה האחרונה היא בסדר ,כל הזמן .היא

בסדר גמור.
מזל רו ט ש ט י ין:

בסדר גמור.

מ ש ה מ ימון :

טוב ,רבותי .ישיבת מועצה שלא מן המניין  , 10לאישור

צו הארנונה לשנת . 2016
מ ש ה פר ץ:

משה ,לא היתה העלאה שנה שעברה ...

מ ש ה מ ימון :

אני אסביר לך מה היה .ב  2014 -מועצת העיר אישרה

העלאה של  10%לכל הסיווגים בעירייה .כמו כל הרשויות ,כל הרשויות בארץ
העבירו את החומר למשרד הפנים ,מיד אחרי אישורי המועצות ,ומשרד הפנים
התחיל לטפל בחומר .כידוע ל כם ,באוקטובר הוחלט על פיזור הממשלה והליכה
לבחירות .בעקבות כך ,החומר הועבר מהפנים ,ששר הפנים חתם על כל הצווים
והעביר אותם לאוצר .מי שהיה שר האוצר בפועל זה ראש הממשלה .בסופו של דבר,
צווי הארנונה לא נחתמו עד ה  , 15.12 -זה המועד האחרון שצריכים לחתום על צווי
הארנ ונה לשנה הבאה ,ולכן בפועל זה לא בוצע.
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כמו שאמרתי לכם ,משרד הפנים אגב יודע .הם  ...עם אנשי הכספים במשרד הפנים,
גם עם הסמנכ"ל וגם עם איתי ,והם מודעים לכך שרשויות בהתייעלות ,בכל הארץ,
שחלק מההתייעלות היא על ידי הגדלת הכנסות יש להן בעיה .הם מודעים לזה ,אני
מקווה שיפתרו את זה השנה .לא יודע איך.
השנה שוב פעם התחילו ללחוץ עלינו לפני חודשיים להעלות את הארנונה ב . 10% -
ראש העיר לא הסכים .אמרו לנו' :שנה שעברה לא ,עכשיו תעלו באותם אחוזים.
תגישו לנו אותו פורמט של שנה שעברה' .ראש העיר לא הסכים לבקשה שלהם והוא
התעקש על עלייה של  5%בלבד .וזה מה שמובא היום בפניכם.
מ ש ה פר ץ:

כמה העלינו בפעם הקודמת?

מ ש ה מ ימון :

 10%לכל.

מ ש ה פר ץ:

אבל היתה עלייה.

מ ש ה מ ימון :

זה  . 2013גם היה  . 5%היה  7.5סך הכל.

מזל רו ט ש ט י ין:

היה ב . 7 -

אב י מור  -יו סף :

 7.3משהו.

מ ש ה מ ימון :

היה  2.63מותר ,והוספנו עוד  , 4.9משהו .לא זוכר בדיוק

את הסכום .אבל זה מה שהיה .אז זהו .יחיאל הצליח לשכנע אותם שהוא לא יכול
להביא את העלייה במצב הכלכלי של היום והוא מבקש להקטין את העלייה .בסופו
של דבר הם הסכימו לעלייה מתונה ,אחרי שהוא התעקש .ואנחנו מביאים את זה
בפניכם היום.
ע ידו לו י:

 5%גורפת לכל העיר?

מ ש ה מ ימון :

לא ,אנחנו ביקשנו  5%לכל העיר .אבל אדמה חקלאית

וקרקע תפוסה  . 10%זהו .עד כאן.
אב י מור  -יו סף :

לגבי ארנונה ,אולי רק על מנת ,יש מה שנקרא קודם כל,

העדכון של  , 1.27%שזה על פי החוק מחויבים כל הארץ וחייבים להעלות את זה.
לא צריך אישור .זה הממד ,שהוא העדכון ,זה על פי חוק ,זה נקבע על פי הממוצע
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של מדד המחירים לצרכן מתקופה לתקופה וממד השכר הציבורי .כאשר מדד השכר
הציבורי היה בתקופה האחרונה של  . 3.05%לעומת זאת ,מדד המחירים לצרכן ירד
בחצי אחוז .אז מ קזזים  3.05מ  0.5 -מקבלים  2.55חלקי  , 2לכאורה עלייה ב 1.27% -
וזה דבר שהוא מחייב .זאת אומרת זה דבר שעל פי חוק חייבים להעלות את זה.
*** הרב דוד פורטל יצא מהישיבה ***
מ ש ה מ ימון :

החל ט ה:

רבותי ,תודה רבה לכולם.

הוחל ט לא שר פ ה אחד את צו האר נו נ ה ל ש נת .3127

________________
מר יח יאל זו הר
רא ש ה ע יר י י ה

_______________
מר מ ש ה מ ימון
מ נכ "ל ה ע יר י י ה
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קובץ החלטות
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החל ט ה:

הוחל ט לא שר פ ה אחד את צו האר נו נ ה ל ש נת .3127
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