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  יו"ר הישיבה –רה"ע   -  משה  פדלון   נוכחים:

  ומ"מ ראש העירייה ניתסג  -  מאיה   כץ  

  סגנית ראש העירייה  -  איה  פרישקולניק  

  חבר מועצת העירייה  -  גרי  גוזלן  

  חבר מועצת העירייה  -  יונתן  יעקובוביץ  

  חבר מועצת העירייה  -  יהונתן  יסעור  

  מועצת העירייה תחבר  -  ליאת  תימור  

  חבר מועצת העירייה  -  יוסף  לונדון  

  חברת מועצת העירייה-  עפרה  בל  

  חברת מועצת העירייה  -  טובה  רפאל  

  חבר מועצת העירייה  -  אליהו  שריקי  

  חבר מועצת העירייה  -  משה  ועקנין  

  חבר מועצת העירייה  -  צבי  וייס   

   חבר מועצת העירייה   -  יוסי  קוממי

  חבר מועצת העירייה  -  ירון  עולמי

 חבר מועצת העירייה  -  אלעד  צדיקוב
  חבר מועצת העירייה-  תום  סטרוגו

  ת העירייהחבר מועצ-  צבי  הדר  חסרים:

   מועצת העירייה חבר  -  פישר  יריב  

  מנכ"ל העירייה  -  השמשוני  יחיעם  מוזמנים:

  סמנכ"ל העירייה  -  ניסימוב  ג'ו  

  גזבר העירייה  -  זריהן  גולן  

  סגן גזבר העירייה ומנהל מח' תקצוב  -  טאוב  יונה  

  משנה למנכ"ל למשאבי אנוש  -  שגיא  חיים  

  מהדס העירייה  -  סקה  מייק  

  דוברת העירייה  -  בסמן  וריתד  

  מ"מ דוברת העירייה  -  ויינברג  עירית  

  מנהל אגף החינוך והרווחה  -  בנבנישתי  ד"ר אבי  

  מנהל מחלקת הרווחה  -  סלצברג  אהרון  

  מנהל אגף שאיפ"ה  -  ביטון  משה  

  מנהלת מחלקת הגבייה-  אטס  אהובה   

  מנהל מחקלת הכנסות העירייה  -  אסולין  שלומי  

  ראש אגף תב"ל  -  עקרב  שמואל   

  סגן ומ"מ אגף תב"ל  -  גאון  רוני  

  יוע"מ  -  קרן בהרב  ענת  

  מנהל חשבונות ראשי  -  חדד  רוני  

  מנהלת תאגידים ובקרה  -  רוזן  הילה  

  נת"צ  -  גרנות  ביריה  

  מנהלת מחלקת תב"רים  -  גולפרינד  אורנה  

חשבות   
  האגפים

      

  מזכיר העיר  -  מור  דידי  המזכיר:



  31.12.13 – מן המנייןשלא  4מפרוטוקול מועצה מס'   2דף 

  היום סדר

  2014אישור צו המסים (ארנונה) לשנת     .א

   אישור ארנונה על קרקע חקלאית    .ב
  . 2013וכן עותק הצו לשנת  2014מצ"ב : הצעת צו הארנונה לשנת     

  
  

  2014אישור צו המסים (ארנונה) לשנת    .א
 

  וכן עותק של     2014לחברי המועצה הועבר עותק של צו המיסים המוצע לשנת     

  לצורך השוואה. 2013הצו לשנת         

     2014הסביר את עיקרי השינויים ונקודות ראויות לציון בצו המוצע לשנת  הגזבר    

  .5/12/2013פורט במכתב הגזבר מיום מכ 

למעשה אין בהם כל שינוי בפועל, ומופיעים במכתב,  שאינםהגזבר שני עדכונים ציין   עוד

  לא:אלא רק מבהירים את המצב הקיים ממי

  לפרק המבוא בצו "יום התשלום" : 11האחד בסעיף 

שבוחר באפשרות לשלם   למי   התשלומים הדו חודשיים  6של  התשלום  לסעיף מועדי  נוספו  

  ,1/09/2014,  1/07/14,  1/05/2014, 1/03/2014, 1/01/2014  כמפורט להלן:בתשלומים: " 

  " 1/11/2014-ו 

  "הנחה למשלמים מראש":  בצו  לפרק המבוא 13העדכון השני בסעיף  

לעיל" ולהתחיל  11"על אף האמור בסעיף  שינוי בנוסח : מבוקש למחוק את תחילת המשפט 

תינתן לאזרחים ותיקים המשלמים את מלוא הארנונה השנתית  2%"הנחה של  המשפט כך 

  "31/1/2014עד 

   

    נענה ע"י ראת קבע. הנחה למשלמים בכרטיס אשראי בהו 1%העלה הצעה להעניק מר לונדון  

  שהסדר זה אינו כדאי לעירייה ויש עמלה לתשלום לחברת האשראי.  הגזבר 

  
  לאישור הצו. נערכה הצבעה 

  
  . מצ"ב לפרוטוקול    2014)        מחליטים פ"א לאשר את צו המיסים המוצע לשנת 35(

  .5/12/13-עותק הצו, וכן מכתב הגזבר מ     

  

  לאיתאישור ארנונה על קרקע חק  .ב
  

מסרה הסבר על שינויי חקיקה שהתקבלו לאחרונה בעניין קיומה של ועדה חקלאית  היוע"מ

  ועל פיהם הדיון בנושא מתיתר. 

  הנושא הורד מסדר היום.

 הישיבה ננעלה      
  

 : _____________________________                   מנכ"ל העירייה

 
   ________________________  ראש העירייה:                 

  
  


