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 רה"ע וי"ר הישיבה - משה פדלון  נוכחים:

 סגנית ומ"מ ראש העירייה - איה פרישקולניק 

 סגן ראש העירייה - עופר לוי 

 חבר מועצת העיר - ירון עולמי 

 חבר מועצת העיר   - אלעד צדיקוב 

 חבר מועצת העיר - צבי וייס 

 חבר מועצת העיר - אורן אוריאלי

 חבר מועצת העיר - משה ועקנין 

 חברת מועצת העיר - דנה ינאי-אורן 

 חברת מועצת העיר - מאיה כץ 

 חבר מועצת העיר - גרי גוזלן 

 חברת מועצת העיר - תמר מןגרוס -לרמן 

 חבר מועצת העיר  - יוסי קוממי 

 חבר מועצת העיר  - רונן וסרמן 

 חבר מועצת העיר - יונתן יעקובוביץ 

 חבר מועצת העיר - איתי צור 

 חבר מועצת העיר - יהונתן יסעור 

 חבר מועצת העיר - אייל פביאן  

 סגנית ראש העירייה - עפרה בל 

 חברת מועצת העיר - יאלדנ אייזנברג 

 חבר מועצת העיר  - יריב פישר נעדר:

 מנכ"ל העירייה - בן עזרא יהודה  מוזמנים:

 סמנכ"ל פרוייקטים, לשכת ראש העיר - לזר אהוד 

 יועמ"ש - בהרב עו"ד ענת  

 גזבר העירייה - חדד רו"ח רוני 

 מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי - מייזל בועז  

 מנהל אגף שאיפ"ה - גאון י רונ 

 מנהל אגף משאבי אנוש - סודרו עד-גיל 

 מנהל הכנסות העירייה  - אסולין שלומי 

 מבקר העירייה  - הררי ירון  

 נציבת תלונות הציבור - כנרי ד"ר שלומית 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום - זאבי רינה  



  25.6.19 – מן המניין שלא 13מפרוטוקול מועצה מס'   2דף 

 על סדר היום:
 

 . 2020ו המסים )ארנונה( לשנת אישור צ  – 2020צו הארנונה לשנת 
 

 לזימון לישיבה זו צורפו  :

  הסבר הגזבר 

  2020הצעת צו הארנונה לשנת. 

  2019צו הארנונה לשנת. 

 

למעט שיעור העדכון  2019לא עבר שינויים ביחס לשנת  2020הבהיר כי צו הארנונה לשנת  הגזבר

 האוטומטי של תעריפי הארנונה: 

שיעור העדכון  1992 -משק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג לחוק הסדרים ב 7ע"פ סעיף  

 נקבע בהתאם לנוסחה הבאה: 2020לשנת 

 (1951מדד המחירים לצרכן )בסיס  

,02.306,83833 20.05.18מדד ידוע   

06.205,278,43  20.05.19מדד ידוע   

%03.1 אחוז השינוי   

.%650 מחצית אחוז השינוי   

  

 מדד השכר הציבורי  
569,6 20.05.18מדד ידוע   
028,10 20.05.19מדד ידוע   

%85.3 אחוז השינוי   
%93.1 מחצית אחוז השינוי   

  
 0.65%+  1.93%=  2.58% : 2020סה"כ שיעור העדכון לשנת 

 
הודה לכל מי שעמלו וטרחו בהכנת הצו, למר שלומי אסולין, מנהל אגף הכנסות העירייה ,לצוות   ברהגז

 האגף  וכן ליועמ"ש.

 
 

 מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה. המלא דיון ה

 
 נערכה הצבעה.

 
 . בנוסח המוצע 2020מחליטים לאשר את צו המיסים לשנת  (  162)

 אין. – נמנעכץ, מר גוזלן, מר יעקובוביץ, גב' גרוסמן, מר וסרמן, מר קוממי(, )גב'  6 – נגד, 14 – בעד 

 

 
 הישיבה ננעלה

   ________________________  ראש העירייה:                          
 רשמה: גב' רינה זאבי


