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

  ומ"מ ראש העירייה ניתסג  -  מאיה   כץ  

   סגנית ראש העירייה  -  איה  ישקולניקפר  

  סגן רה"ע  -  צבי  וייס  

  חבר מועצת העירייה-  גרי  גוזלן   

  חבר מועצת העירייה  -  יוסף  לונדון  

  חבר מועצת העירייה  -  ברדה  אבי   

  חברת מועצה  -  עפרה   בל  

חבר מועצת העירייה  -  אלעד  צדיקוב

  חבר מועצת העירייה  -  ירון  עולמי

  חבר מועצת העירייה  -  המש  ועקנין

  מועצת העירייה תחבר  -  ליאת  תימור

  חבר מועצת העירייה  -  יונתן  יעקובוביץ  

  חבר מועצת העירייה  -  יהונתן  יסעור  

  חבר מועצת העירייה   -  יוסי  קוממי  

  חברת מועצת העירייה  -  טובה  רפאל   חסרים:

  חבר מועצת העירייה-  יריב  פישר  

  ת העירייהחבר מועצ-  תום  סטרוגו  

  חברת מועצת העירייה-  איריס  אתגר  

  מנכ"ל העירייה  -  בן עזרא  יהודה   מוזמנים:

  סמנכ"ל   -  ניסימוב  ג'ו   

  סמנכ"ל לתקשורת  -  נחום  דורון  

  עוזר לראש העיר  -  מועלם  ששון  

  דוברת העירייה  -  בסמן  דורית  

  מ"מ דוברת העירייה  -  ויינברג  עירית  

  נכ"ל למשאבי אנושמשנה למ  -  שגיא  חיים  

  יוע"מ  -  קרן בהרב  ענת  

  גזבר העירייה  -  זריהן  גולן  

  סגן הגזבר  -  טאוב  יונה  

  חשב העירייה  -       חדד  רוני   

  מנהל אגף שאיפ"ה  -  ביטון  משה  

  מנהלת מחלקת הגבייה  -  אטס  אהובה  

  מנהל אגף המחשוב  -  זיו  אמיר   
  מנהל הכנסות העירייה  -  אסולין  שלומי  

  מנהל אגף ביטחון וסדר ציבורי  -  ויזר  ועז ב  

  מזכיר העיר  -  מור  דידי  המזכיר:



   19.5.15 – מן המניין 25מפרוטוקול מועצה מס'   2דף 

  סדר היום
  

  

 . 2016אישור צו המסים (ארנונה) לשנת   – 2016צו הארנונה לשנת 
  

  : לזימון לישיבה זו צורפו 

  .הסבר הגזבר •

 .2016 הצעת צו הארנונה לשנת •

  .  2015עותק הצו לשנת    •

  

  ובכלל זה: 2016סקר נושאים עיקריים הנוגעים לצו המיסים לשנת  הגזבר

 הסבר על שיעור העדכון. •
 בפרק המבוא לצו לעניין ההגדרה של "מטר מרובע".  5הבהרה לסעיף   •
 הטמעת אישור השרים לסיווג "הנהלות בנקים".  •
 הנחה "למחזיק של בניין ריק". •
 .2016גם בשנת  שינויים משנה קודמת שנדחו ע"י השרים, המבוקשים •
  

  קוים דיון במהלכו הועלו הערות כלהלן:

מסר כי תוקם ועדה לעידוד עסקים קטנים בראשות גרי גוזלן ובהרכב המנכ"ל, הגזבר  רה"ע

  ומר עולמי.
להשאר בעיר ציינו החשיבות במשיכת אומנים תושבי הרצליה ומר יעקובוביץ'  גב' ליאת תימור

  שיקבעו את משכנם בת"א. ע"י הפחתת ארנונה לאומנים, במקום 

) ויש לפעול 6%ציין כי העירייה גובה ריבית גבוהה מאוד על חובות של אזרחים ( מר וייס

  קל על בעלי חוב לפרוע את חובם.הבמישור זה ל

התייחס לביטול ההכנסה למשלמים מראש ממנה נהנים כעת רק אזרחים ותיקים.  מר עולמי         

כי  הגזברעל כנה. טען כי הנחה זו קיימת בכל הארץ. נענה ע"י חזר והמליץ להשאיר הנחה זו 

  אין לעירייה עניין לקבלת תשלום מראש כי הריבית בבנקים על הפקדות היא אפסית. 

הוסיף כי תשלום מראש הינו הטבה משמעותית למי שמקבלים שומה גדולה מאוד,  מר אסולין        

ד שההנחה לאזרח הרגיל מתבטאת בעשרות שכן ההטבה מתבטאת בסכומי כסף גדולים, בעו

  שקלים בודדות.

  ציין כי אין בצו הארנונה הגדרה מדוייקת לפנטהאוז.מר עולמי 
  

  נערכה הצבעה.
  

  כפי שהוגש ע"י הגזברות למועצת העיר. 2016פ"א לאשר צו המיסים לשנת מחליטים   ) 428(   
  
  
  
  

  
 הישיבה ננעלה

 ______________                   מזכיר העיר: _______________       
 

    ________________________  ראש העירייה:                 


