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

 ומ"מ ראש העירייה ניתסג - מאיה  כץ 

 ייהסגנית ראש העיר - איה פרישקולניק 

 סגן רה"ע - צבי וייס 

 חבר מועצת העירייה - יונתן יעקובוביץ 

 חבר מועצת העירייה  - גרי גוזלן  

 חבר מועצת העירייה - יוסף לונדון 

 חברת מועצת העירייה - טובה רפאל 

 חברת מועצה - עפרה  בל 

 חבר מועצת העירייה - אלעד צדיקוב

 חבר מועצת העירייה - ירון עולמי

 חבר מועצת העירייה - משה ועקנין

 מועצת העירייה תחבר - ליאת תימור

 חבר מועצת העירייה - אליהו שריקי

 חבר מועצת העירייה  - תום סטרוגו

 חבר מועצת העירייה  - יריב פישר חסרים:

 מועצת העירייה חבר - צבי  הדר 

 שהה בחו"ל -חבר מועצת העירייה - יהונתן יסעור 

 חבר מועצת העירייה  - ייוס קוממי 

 מנכ"ל העירייה - השמשוני יחיעם מוזמנים:

 סמנכ"ל העירייה - ניסימוב ג'ו 

 יועץ רה"ע - לוי און 

 משנה למנכ"ל למשאבי אנוש - שגיא חיים 

 מ"מ דוברת העירייה - ויינברג עירית 

 גזבר העירייה - זריהן גולן 

 סגן הגזבר - טאוב יונה 

 יוע"מ - קרן בהרב ענת 

 נת"צ -      גרנות ביריה 

 סמנכ"ל לחינוך -      בנבנישתי ד"ר אבי 

 מנהל תנו"ס עוזר ויועץ לרה"ע -      בן עזרא יהודה 

 חשבת מחלקת תנו"ס - זיו  חדד עדי 
 מנהל אגף שאיפ"ה - ביטון משה 

 מנהל מחלקת בטחון  - ברויטמן אבי 

 מהנדס העיר - סקה מייק 

 מנהלת מחלקת נכסים ובטוחים - דובניקס לאה  
 מנהל מחלקת הכנסות העירייה - אסולין שלומי 
 סגנית מנהל הכנסות העירייה   - אטס אהובה 
 יועמ"ש על"ה - נווה עו"ד בועז 

 מזכיר העיר - מור דידי המזכיר:



  .2160.62 – מן המנייןשלא  22מפרוטוקול מועצה מס'   2דף 

 
 סדר היום

 

 
 . 5102אישור צו המסים )ארנונה( לשנת   – 5102צו הארנונה לשנת 

 

ן מוקדם של חברי הועברו לעיו 5102וכן עותק הצו לשנת  5102הצעת צו הארנונה לשנת 

  המועצה.

עמד על  עיקרי ההסבר שצורף ע"י הגזברות לצו המיסים המוצע. ציין כי שיעור  הגזבר

שות המועצה צריכה . הסביר כי עפ"י ההנחיות החד2%..1יעמוד על  5102העדכון לשנת 

מנת לאפשר גמר דיונים בהשגות ועררים עד סוף -לאשר את צו המיסים עד סוף יוני וזאת על

 השנה.

ציין כי בשנים האחרונות הייתה זליגה גדולה של עסקים לאזורי התעשייה  מר יוסף לונדון

של נתניה ורעננה. שאל האם העירייה ערכה בדיקה וביררה אפשרויות להתמודדות עם 

התופעה. הוסיף כי יש פניה של תושב לקבוע ארנונה מופחתת לסטודיו של אומן כפי שקבעו 

השיב כי העירייה הגישה בקשות רבות להיטיב עם תעשייה ומבנים  הגזבר אביב.-גם בתל

 למשרדים התעריף שלנו לאיזור התעשייה הוא יחסית גבוה והוא איזור מאוד מבוקש.

ל קורא קוים עירוניים המוקצים לאומנים, והיה דיון לגיבוש ציינה כי יש מקלט גב' מאיה כץ

 בנושא זה עם קריטריונים.

מסר כי נערכות מדידות של נכסים בעיר שגודלם לא השתנה בעשורים האחרונים.  מר עולמי

הבעיה היא שעפ"י המדידות החדשות התוצאה היא תמיד יותר שטח במטרים מרובעים 

 חמששהעירייה מחוייבת לבצע מדידות אחת ל הגזבר לעומת מה שהיה בעבר. נענה ע"י

מר עולמי העלה  שנים. לא ניתן לשנות את שיטת המדידות הנהוגה היום לעומת זמנים עברו.

שוב את טענותיו בדבר צו המיסים הגורם לדעתו לעיוותים שונים והוא אינו חברתי מספיק. 

 יר טענותיו.שהוא מתבקש להכין נייר עמדה בנושא המסב י רה"ענענה ע"

 נערכה הצבעה. 

,  כפי שהוגש ע"י הגזברות למועצה 5102מחליטים פ"א לאשר את צו המיסים לשנת  ( 080)

ובככל זה את השינויים המבוקשים משנה קודמת ,שטרם אושרו ע"י שר הפנים ושר 

. ככל שהשרים יאשרו חלק מהבקשות לשינויים חריגים 5102האוצר והוצעו גם בשנת 

 .5102, הן יתייתרו לשנת  5102נת שנתבקשו לש
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