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 ומ"מ ראש העירייה ניתסג - מאיה  כץ נוכחים:

 סגנית רה"ע - עפרה בל 

 חבר מועצת העירייה - יוסף לונדון 

 חבר מועצת העירייה - יריב פישר  

 חבר מועצת העירייה - ירון עולמי

 חבר מועצת העירייה - משה ועקנין

 חבר מועצת העירייה  - אלעד צדיקוב

 חבר מועצת העירייה  - יוסי קוממי 

 חבר מועצת העירייה - יהונתן יסעור 

 חברת מועצת העירייה - - טובה רפאל 

 חבר מועצת העירייה - צבי  וייס 

 חברת מועצת העירייה - ליאת תימור  

 חבר מועצת העירייה - תום סטרוגו 

 מועצת העירייה תחבר - איריס אתגר  

 חבר מועצת העירייה - יונתן יעקובוביץ 

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

 מועצת העירייה חבר  - גרי גוזלן  

  סגנית ראש העירייה - איה פרישקולניק 

 חבר מועצת העירייה - ברדה אבי  
 מנכ"ל העירייה - בן עזרא יהודה  מוזמנים:

 עוזרת למנכ"ל העירייה - סולומון מורן 

 עוזר רה"ע - מועלם ששון 

 מ"מ דוברת העירייה - ויינברג עירית 

 סגן הגזבר - טאוב יונה 

 מנהל אגף המחשוב - זיו אמיר 

 יוע"מ - קרן בהרב ענת 

 מהנדס העירייה - סקה מייק 

 סמנכ"ל לחינוך - בנבנישתי ד"ר אבי 

 מבקר העירייה - הררי ירון 

 עוזר ויועץ למ"מ וסגנית רה"ע - פישמן יהודה 

 מנהל אגף רווחה  - סלצברג אהרון  

 מנהל אגף תב"ל  - עקרב שמואל 

 מנהל מחלקת ביטחוןגן ס  - ברוייטמן אבי  



  21.6.16 מיום 41מס' ן שלא מן המניימפרוטוקול מועצה   2דף 

 סדר היום
 

 

 . 2017אישור צו המסים )ארנונה( לשנת   – 2017צו הארנונה לשנת 
 

 לזימון לישיבה זו צורפו  :

  הסבר הגזבר 

  2017הצעת צו הארנונה לשנת. 

 

 ובכלל זה: 2017סקר נושאים עיקריים הנוגעים לצו המיסים לשנת  הגזבר

 .הסבר על שיעור העדכון 

  הגדרה "גלריה", "יציע". בפרק המבוא לצו לעניין 10, 8 פיםהבהרה לסעי  

  מוגבלויות. לאנשים עםהנגשת הצו באתר העירוני 

 

 ם דיון במהלכו הועלו הערות כלהלן:יקוי

 

האם העירייה חייבת להעלות את הארנונה בשיעור שנקבע, נענה ע"י  מר עולמי לשאלתו של

לא לעשותו יש להגיש שכדי בוטומטי בעקבות עליות המדד, וא נעשה באופןכי העדכון הגזבר 

 .למשרד הפנים בקשה מיוחדת

בקשה להפחתה או להעלאה  ,מאחר והעדכון בתקנות הוא חובההוסיף והדגיש כי  מר אסולין

 זה בוחן  את הבקשה ומחליט האם לאשר או שלא.  .חריגה ניתן לבקש ממשרד הפנים

תשלום הנחה למשלמים מראש השיב ההיא בקשתו ל מר עולמיס נקודה נוספת אליה התייח       

 הנחה זו קיימת בכל הארץ. לטענתו .ארנונהה

תוקם ועדה לעידוד עסקים  כי מר עולמיבהתייחסותה לבקשתו של ס' ומ"מ רה"ע, גב' כץ 

 ,נין: גרי גוזלן, ירון עולמי, יריב פישר, מאיה כץ, משה ועקימנו חברי הועדההציעה כי בין קטנים  

לקראת צו כי  הוסיפה ואמרה .המחלקה המשפטית יונציג י מחלקת הגבייה, נציגיוסי קוממי

ייחד את אזור התעשיה של העיר הרצליה שארנונה הבא תשקל אפשרות של מתן סל תמריצים ה

   לעומת איזורי תעשייה אחרים שמתחילים אט אט להדביק את הקצב. 

   
 

 נערכה הצבעה.
 

 כפי שהוגש ע"י הגזברות למועצת העיר. 2017פ"א לאשר צו המיסים לשנת ים מחליט   ( 709)  
 
 
 

 
 הישיבה ננעלה
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