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 1202לשנת  6ישיבה מס'  –פרוטוקול ועדת כספים 
 16:00, י"ט סיון, תשפ"א בשעה 30/5/2021מיום ראשון, 

 
 חברי ועדת כספים: - נוכחים

 ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים - משה פדלון
 וסגנית רה"ע, חברת ועדהמ"מ  - איה פרישקולניק

 חבר מועצה, חבר ועדה - אייל פביאן
 חבר מועצה, משנה לרה"ע, חבר ועדה - יוסי קוממי

 
 מוזמנים קבועים:

 מנכ"ל העירייה - אהוד לזר, עו"ד
 יועצת משפטית לעירייה - ענת בהרב, עו"ד
 גזבר העירייה - רוני חדד, רו"ח

 אגף תקצוב וכלכלה ס.גזבר העירייה ומנהלת - הילה רוזן, רו"ח
 מנהלת אגף תב"רים - אורנה גולדפריד

 חשבת העירייה - יעל טבצ'ניק
 מנהלת ועדות עירוניות, יועל"ן, מרכזת הוועדה - מישל עצמון

 ס' ראש האגף לשירותים חברתיים - הילה גורן
 חשבת אגף לשירותים חברתיים - ענת לזרוביץ
 חשבת אגף תב"ל ובטחון - טלי שרפסקי

 ראש אגף תב"ל - עקרבשמואל 
 מ"מ ראש אגף תב"ל - ליאור קורנפלד

  רו"ח מלווה עמותת עלה - רו"ח מיכה סנדר
 

 נעדרו מהדיון:
 סמנכ"ל בכיר לעירייה - ג'ו )יוסף( ניסימוב

 ראש אגף שאיפ"ה -  רוני גאון
 מנהלת מחלקת ארגון ותיאום - רינה זאבי
 חשב החברה הכלכלית - עמי סילמן

 חשבת תאגידים - ליאת גמליאל
 חבר מועצה, חבר ועדה - יהונתן יסעור

 חבר מועצה, חבר ועדה -  צבי וויס
 חבר מועצה, חבר ועדה - אלעד צדיקוב
  חברת מועצה, חברת ועדה - דנה אורן ינאי

 חבר מועצה, חבר ועדה - משה ועקנין
 חברת מועצה, חברת ועדה -  מאיה כץ
 סגן רה"ע, חבר ועדה -  עופר לוי

 חבר מועצה, חבר ועדה - וסרמןרונן 
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 על סדר היום : 

 
 :2021אישור תב"רים  .1

 : אישור תב"רים  .א
בסכום   2021של  תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  2021לאשר עדכון תקציב פיתוח 

 ממקורות המימון כדלקמן: ₪   9,931,356כולל של  
 סכום מקור מימון

 166,524- קרן עבודות פיתוח

 9,400,000 עודפי תקציב רגילקרן 

 697,880 אחרים

 9,931,356 סה"כ

 מצ"ב קובץ. •

  : 2021 -סגירת תב"רים  .ב
והחזרת עודפי תקציב לקרנות  2021תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  9לאשר סגירת 

 מצ"ב קובץ . ₪. 173,107הרשות בסכום של 
 

 ד –)מילואים( שינויים הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות  .2

 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל  .3

 עמותת עלה, כולל תקציר מנהלים – 31/12/2020דוחות כספיים ליום  .4

, כולל תקציר 2020, 4ד הפנים, לתקופה : רבעון של משר 2020דוח כספי רבעוני לשנת  .5

 מנהלים

 2022ארנונה לשנת  -צו המיסים .6
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 : 1202לשנת  6מספר ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים 
 

 :   אישור תב"רים .1

 
 .₪  9,931,356 לפניכם לאישור עדכון תקציב התב"ר בסך כולל של  : ראש העיר 

 
החזרה הינם מקורות המימון .  ₪ 9,931,356כולל של  מדובר בעדכוני תקציב בסך :נדייאורנה גולדפר

₪   697,880ואחרים  9,400,000משיכה מקרן עודפי תקציב רגיל  .₪ 166,524 פיתוחעבודות  לקרן
 ? תב"רים. שאלות 14 סה"כ 

 
 ?כלולים בבקשה  בביה"ס בפארקהאם מבנים יבילים יל פביאן: אי
 

 בטבלה( ביה"ס חלופי בפארק הרצליה. 8מספר ) 2187תב"ר  כן . :נדייאורנה גולדפר
 

 התב"רים?מי בעד אישור  :ראש העיר 
 

 . נמנעעליו אצביע  – בפארקחלופי "ס , ביה8למעט סעיף בעד מצביע אני אייל פביאן:  
 והיוחשבתי שזו לא החלופה הכי טובה וגם אז בחלופה הזו לפני כמה חודשים  שדנו מבקש להזכיר

 .בהצבעה על הפרויקט, לא משנה את הצבעתינמנעתי טובות יותר וחלופות 
 

 הצבעה: 

 בעד משה פדלון

 בעד איה פרישקולניק 

 בעד יוסי קוממי

 בעד  3 סה"כ 

 של הביה"ס 8על סעיף   נמנע אייל פביאן

  סה"כ 

 קולות, יועלה לאישור המועצה 3אושר ברוב של החלטה: 

 

 2021 –סגירת תב"רים 

שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  תב"רים 9סגירת מובאת לאישורכם בקשה לאישור  נד:ייאורנה גולדפר
 ₪. 173,107של כולל והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום  2021

 
או שלא ניצלו את הכספים  המשימה הסתיימה אומר ש ₪ 173,107סגירת תב"רים בסכום : ראש העיר 

 ולכן סוגרים וזה עובר לקופה הכללית חזרה.
 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 .ד – ת )מילואים( שינוייםולסעיף( ותוספ הצעת שינויים )העברות מסעיף .2

 
מדובר בשינויים ותוספות בין הסעיפים בהתאם לצורכי הרשות אין שינוי במסגרת  גזבר העירייה:ס' 

 . יש שאלות?מאוזןהתקציב התקציב ו
 

 אין שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.גזבר העירייה: 

 

 לאישור המועצההחלטה: אושר פה אחד, יועלה 
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 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל  .3

 העברה של יתרת עודפים בסך של תבוצע לישיבה[ 1סעיף התב"רים ]  אישורבמסגרת  גזבר העירייה:
 הרגיל לתקציב הפיתוח. הנצברים בתקציבעודפים  מיתרת מלש"ח 10
 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 עמותת עלה, כולל תקציר מנהלים – 31/12/2020דוחות כספיים ליום  .4

 .2020מונח לאישורכם הדוחות הכספיים של עמותת עלה לשנת : ראש העיר 
 

 אין הערות לחברי הוועדה.
 

 החלטה : אושר פ"א, יעלה לידיעת המועצה

מבקש להודות למנכ"לית העמותה גב' חני גזית, לצוות העמותה ולרו"ח המלווה, מיכה ראש העיר : 
 סנדר, העושה עבודתו בהתנדבות מלאה ובמקצועיות. יישר כוח ותודה רבה.

 

 .2020, 4של משרד הפנים, לתקופה : רבעון  2020דוח כספי רבעוני לשנת  .5

. לדוח צורף תקציר מנהלים. יש 4, רבעון 2020מונח לאישורכם דוח כספי רבעוני לשנת ראש העיר : 
 שאלות ? 

 
 אין הערות לחברי הוועדה.

 
 חלטה : אושר פ"א, יעלה לידיעת המועצהה

 על העבודה המקצועית. תודה רבה. האגף מבקש להודות ליעל טבצניק ולכל הצוות:  גזבר
 

  2021אישור צו ארנונה לשנת  .6

 
התקבל ממשרד הפנים וכולל את העלייה  2022לשנת  הארנונההעדכון של תעריפי שיעור :  ראש העיר

 . 1.92%המכונה "הטייס האוטומטי" בגובה 
המדינה ללא ממשלה שירות מיטבי בכל תחומי עשייה. לתת רשות המשכנו עברנו שנה קשה ומורכבת וכ

חומים שאמורים להיות במימון תקציבים למעלה משנתיים והעירייה נאלצת לסבסד הרבה מאוד ת
ות ציבוריות, גיוס סייעות לגנים ועוד, ממשלתיים. לדוגמא הקמת בתיה"ס, גנים, מתנ"סים, גינ

כל המשולמים מתקציב הרשות ומיליונים השקעה של  –בטיחות בתיה"ס גני ילדים וגנים ציבוריים 
 העיר. של התפתחותבזה בניקיון העיר וקיצוץ בא על שירות לתושב, אם זה מחשבים לבתי ספר, אם 

 
אולם יש האם מקבלים את העלאה או לא. משותפת,  חשוב לי לשמוע את החברים ולקבל החלטה

חיסכון במסיבות, קונצרטים בפארק.   -לקחת בחשבון שאי העלאת הארנונה משמעותה בקיצוץ 
מי להנחות לציין שניתנות חשוב  להמשיך לתת שירות מיטבי. מטרתנו לייעל איפה שניתן ובמקביל

 .ועוד תחומים בארנונהבחוגים, שזקוק להנחה מקבל, 
 

 ? 2020בשנת  1.1%בשיעור של  מה עלה בגורל עליית הארנונהאייל פביאן: 
 

, אנו נמצאים בשנה תקציבית מאתגרת ושנה הבאה מאתגרת יותר : העיר מתפתחת וגדלה מנכ"ל:
ונצטרך להעמיד שירותים איכותיים עבור התושבים. כך שמחד משמע, תנופת אכלוס משמעותית מאוד 

שירותי חינוך, תעבורה, כבישים וכל  - ה בשירותים העירוניים ומנגד הכנסות מצטמצמותיש עליי
  .םהשירותים העירונים והמוניציפליי

קיימים שטחים רבים ו כמתבקשהמדינה אינה מאפשרת לנו לשווק מספיק שטחים למסחר ותעסוקה 
 בתחום זה. מצטמצמות העירייהשווקו ולכן הכנסות  לאש

צוותים שיסייעו עלינו לגייס  –מבחינת גיוס צוותי כ"א בתחום החינוך, בריאות וצוותי פיקוח 
 .הבהתמודדות עם גידול האוכלוסיי
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העלייה שקבע משרד הפנים יכולה לשרת את העיר לפעילויות חיוניות, אין כוונה לעשות שימוש בכספי 
שוטפים שנובעים מהפעילות העירונית  םיומיומיי םאלא שימוש לצרכים חיוניי" הכ"אקסטרארנונה 

 והגידול העירוני.
ולכן חשוב לשים את זה  מקצצים בהמון פעילויות עירוניות ומתייעלים בפעילויות אחרותמציין כי 

אותה עלייה הדרגתית בארנונה תאפשר להתנהל בצורה יעילה חסכונית  שכןלנגד העיניים בדיון 
 להמשך.

 
  שינוי מהותי לעומת שנה שעברה, למעט "הטייס האוטומטי" נעשה לא מבחינת הצו: העירייה גזבר

 .1.92%בשיעור שלשל עדכון 
 נתונים: כמה 
סך מ 30% בסך של  הינהתושב ה שמשלם ארנונה ה בממוצע ארצי: הגידול האוכלוסיי -

 ההוצאה שהוא צורך.
 הרשות משקיעה ונותנת לתושב במגוון תחומים. -
וצריך לממן בשנה הבאה  תושביםמספר הגידול משמעותי בו 2022בשנת  כלוסיםיאאנו צופים  -

של  הניקיוןנושא גינון וניקיון. כ"א במוסדות החינוך, גידול בהוצאות  את הגידול בהוצאות
 על כל השטחים. תוספת מלש"ח 8-9עולה פינוי אשפה 

ויצטרכו לפצות  בחר ממשלהיבתשומות העירייה, לא ידוע מה הגזרות שתהיינה לכשתעלייה  -
 רשות איתנה סופגים את הסיבסוד הנמוך יותר. כיש לזכור שאנו  את הגירעון הגדול.

הערכה בהכנסות ] רבים של מיליונים אובדן משמע,, שמירה אגרת בהרצליה אין גבייה של -
אנו מממנים בטיחות וביטחון, לעומת  כאשר מנגד[מלש"ח הכנסות מאגרת שמירה 14-15גסה 

 רשויות אחרות שגובות אגרת שמירה ומעלות ארנונה.
 

 לעדכן את שיעורכמובן ההמלצה היא וגם מבחינה מקצועית מבחינה של תכנון תקציבי מכאן ש
השפעה כספית על ממוצע של דירות בשכונות כמו יד התשעה ה החוק. הנושא נבדקהעל פי הארנונה 

 בשנה. ₪  42 -. ההשפעה היא של כ מ"ר 60 בשטח של שהדירות הממוצעות הן או שיכון גורדון
 

 מ"ר? 100 בהתייחס לדירה בשטח מה הפערים :ס' ומ"מ ראש העיר 
 

 הוא ,ברמה העירונית נוסף נתון חשוב לשנה.₪  70 -היא של כ  ההשפעה – מ"ר 100 גזבר העירייה:
עם כל האילוצים   2022 - ו 2021שיהיו בשנת בכל הביצועים בכל התקציבים ו ,רב הנסתר על הגלויש

 העירייה.ות מתשובואדם  בכוחהוצאות בה , עם גידול שצפויים
 

מבקש להודות לשלומי אסולין, מנהל הכנסות העירייה, עו"ד שגית ישראלי, מנהלת מח' השומה, 
מי כל לו , למשרד עורכי הדין הררי טויסטר עו"ד ענת בהרב, עו"ד שלומית סלעללשכה המשפטית, 
  שעמלו לאישור הצו.

 
 את הארנונה? חובה להעלותהאם יש  יוסי קוממי:

העדכון בשיעור של , וזאת רק לאחר הפחתה ניתן לבקש מהמדינה  לעדכן.החוק מחייב  :העירייה גזבר
1.92%. 

 
 שנים האחרונות, מה הנתון לגבי עליית הארנונה ?  3במהלך ה  יוסי קוממי:

 .₪ 40משמע עלייה של כ  בצו זה במהלך שלוש השנים האחרונות,  4%כ  גזבר העירייה : 

 נטל ?זה ₪  100 שעבורםאבל במצטבר מה קורה לאנשים בשביב  קטןמספר יוסי קוממי : 

 הנחות, במסגרת ועדת הנחות בארנונה.מנגנון לשם כך יש  ראש העיר :

זה ₪  100-150 הנחות ועדין לבקששלא עומדים בקריטריונים כדי  ממוצעים יש אנשים יוסי קוממי:
 סכום גבוה עבורם.

 
 העלייה משקפת את עליית המדד. יועמ"ש:

 , המחירים עולים, השכר עולה, יש התייקרויות במשק.אינם קבועיםהמטבע והכלכלה  מנכ"ל:

 .התושבים ומיסים המשפיעים גם כן על גזרותאלה גזרות,  לענין להוסיףמבקש  :יוסי קוממי
משרד הפנים לא רואה את התושב החלש,  כיצד לבוא לקראת התושבים. עלינו לחשוב כנבחרי ציבור

תוספת, אבל בצורה ה מציע לחשוב על מנגנון של גביית  כל שנה.  המבחינתם להעלות את הארנונ
 התושב.שתקל על  מאוזנת
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השנה רק פינוי אשפה עלה  מלש"ח לקופת העירייה. 11-12 מסתכמת ב העלייהמשמעות  :ראש העיר 
 ₪.מיליון  8 -בלמעלה מ

 
 ?  2022בשכונות חדשות בשנת  נוספים לאכלוס תושבים מה הצפיפביאן: אייל 

  .התחדשות עירונית בעיר 1,000משפחות ועוד  2,000בגליל ים מעל  2022עד הצפי  :ראש העיר 

כלומר, כשיש יותר מגורים הנחות.  30%מתוכם  מלש"ח 70 -מתבטא ב החיובכל  שלומי אסולין:
 על העסקים.מעסקים, עיקר העלייה תיפול 

 
 לשניםבסכום זה גרעון יהיה מלש"ח  12אם הארנונה לא תעלה השנה, המשמעות ש :העירייה גזבר

 .קדימה
 סך הכל שמירה על ערך הכסף. בהתאם לנוסחה שמשקפת את עליית המדד.הינה העלייה  יועמ"ש:

מסכים שהסיטואציה לא נוחה אולם יש לזכור כי משרד הפנים עובד לפי מדדים המשפיעים  מנכ"ל:
השירותים מתייקרים, השכר מתייקר והמדדים עולים ואנחנו צריכים להתמודד עם  -על  ההתייקרות 
 . ותוראוינכונות  אותן עליות הדרגתיות  וסבורמאוד עדינה  מערכת איזונים

 
מקבל , ואף או לפיתוח לשירותים מיועדים הכספים שהעירייה גובה ש אין עוררין על כך : אייל פביאן

 יש שניעל זה אין מחלוקת ו בצורה יעילה ולא מבזבזים כספים.מתנהלת העירייה ש את העיקרון
 תומכים: חזקים ו טיעונים

 . ולא יודעים מתי יהיה תקציב מדינה אין ממשלה .1
 בעיר. נוספת האוכלוסיי 8% -כ שהיאמשפחות  3,000כמעט ה של קליט .2

 
 , מלש"ח 108 בעודף הכנסות של, השנתיים האחרונות הסתיימו על המאזן כשמסתכליםועם זאת, 

 .מלש"ח 57 -שנה שעברה ל מלש"ח 31.12 -הרכוש השוטף מהנכסים הנזילים עלו מגם הנכסים/
 מלש"ח.  80 -ל מלש"ח  46  -העודפים עלו מ

, בתקופה שכל המדינה הקורונהתקופת משבר וויכוח על עליית הארנונה תוך כדי  התנהלשנה שעברה 
בכל זאת הוצאות המחייה יקרה, מזון, חשמל, מים, ארנונה וכו', מעמד הביניים, נפגעה ובעיקר 

הקורונה נחסכו הרבה הוצאות והרבה פעילויות לא התקיימו משבר בגלל  ובפועלעלתה.  הארנונה
ה יקרה מני שקלים, אז של עשרות מיליועודפים מדובר ביימנו ייפה את הקורונה. שאת השנה סועובדה 

משתקפת מראה כי אין סיבה להעלות ארנונה בזמן שיש התמונה שאם לא נעלה ארנונה? כלום ! 
 עודפים.

  
ולא פועלת רק  םמעודפיהנלקחים  מלש"ח 2.75 ם שעלות הרשות בונה גנים ובתיה"ס :ראש העיר 

. מעבדת רובוטיקה או הצללות הם מתקציב משרד החינוך, כך שהעודפים ניתנים גם לטובת הציבור
מיועד לפיתוח מדרכות ניתן לאשר הצללות מתב"ר של היטלי פיתוח או מס השבחה המהעודפים. לא 

ברחבי  לשדרג את מוסדות החינוךכספים אלה הם שמאפשרים  ותאורה באזורים חדשים. וכבישים
 העיר.

 
אין עם מאזן כזה ועדין,  .כמו בניית מוסדות חינוך לדברים טובים שהכסף מנותבוודאי  אייל פביאן:

אין  .מלש"ח 10קח הלוואה מהבנק של יתהרשות אז בלי להעלות ארונה. לבנות עוד כמה גנים בעיה 
  את זה שנה שעברה. אמרתישום בעיה, 

 . ת שנה אחרי שנהת העלייה תושב שמשלם אל, עליה ₪ 40קשה, המדינה והתושבים נמצאים במקום 
אני פונה לראש העיר משלמים ונאנקים. הבעיה אינה עם מבקשי ההנחות אלא עם אלה שלא מבקשים. 

 ארנונה עבור התושבים והעסקים בעיר. להעלותא בבקשה שללמשרד הפנים  בבקשה לפנות
 

 שנים 3תקופה של ב₪  150תושבי השכונות, עלייה של  ציבור, עלינו לחשוב על  י: כנבחריוסי קוממי
 ברור שהכסף משרת את התושב. .קטן יותר. אינני אומר לא להעלות, אלא בסכום זה הרבה כסף

 
 התושב מקבל שירותים מהעירייה. יועמ"ש:

בהתלבטות, מחד, שנה קשה מאוד, משפחות במצוקה, סייענו אני מצאת גם  :סגנית ומ"מ ראש העיר
וסלי מזון ומצד שני אנו זקוקים לכסף, מבחינת החינוך ולשיפוצים והקמת מוסדות חינוך בתלושים 

ובמענה להצעת חבר הוועדה פביאן  ואין הכנסות מהמדינהחדשים.  אין סיוע של משרד החינוך 
 ש להחזיר. ללקיחת הלוואות, צריך לזכור שהלוואה י

 
 , אך לא מייצג שנה אופייניתשנת קורונה סיימנו בעודף  גזבר העירייה: ס.
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   גזבר העירייה:

  .הוצאות ביצוע מאי כתוצאהבעיקר "ח מלש 60אכן הסתיימה בעודף של  2020 שנת .1
 סיימנו את השנה בעודף. קציביתמבחינה תערכות והתארגנות יבזכות ה .2
, רמה"ש, חולון, אשדודכמו רשויות בבדיקה מדגמית שערכתי ב -בהשוואה לרשויות אחרות  .3

 בדיקה מדגמית.וזה רק ב. העדכוןבשיעור ארנונה ה מעדכנים אתכל אלה  ,ים, ת"א –בת 
 ארנונה.ביש ירידה בהכנסות עצמיות ו .4
 100אין לנו את מקורות משרד החינוך בסך של מעל  כפי שציינה מ"מ וסגנית רה"עועוד,  .5

 הלוואות צריך להחזיר.לזכור שכן למצוא מקורות מימון ומלש"ח, עלינו 
 

 .מהממשלהסיוע /החזרים  שהרשות אינה מקבלתזכור לבנושא פיתוח ובנייה של בתיה"ס יש  מנכ"ל:
ובמקביל  מלש"ח, במקום ממשרד החינוך 120עלינו למצוא מקורות עצמיים, בסך של  לשנה הקרובה

 חדשים. לוס  תושביםלאכלדאוג 
גבייה פחותה של  הארנונה וגם בהכנסות לאור ירידה בהכנסות העצמיות  וישהשנה הזו לא מייצגת 

ממקורות  לממןצטרך בניית מוסדות חינוך, נלצורך ת העלויות, ברובה . לכן, את כל השלמהעצמיות
 עודפים.צורך בולשם כך יש . כלשהם

 
 עברו רבים הקורונה לטובה על כך שבעקבות משבר בפורומים חשובים מדברים  שלומי אסולין:

פיתוח משרדים יהיה סוגים שונים של משרדים שיהיו סגורים בעתיד.  המשמעותעבודה מהבית, ל
 אזור התעשייה. , דבר שישליך על גביית ארנונה במועט בשנים הקרובות מאוד 

 
ות והפערים בשל משבר יש להוסיף את השקעה שנצטרך להשקיע כדי להבריא את ההשלכ יועמ"ש:

 הקורונה על התלמידים, דבר שהשנה לא נלקח בחשבון היות והמשמעויות אינן ידועות עדין. 
 

שנים הקרובות  5 ב , עקב בניית אזורי מסחר בכל הרשויות הסמוכות לנוהערכה כי גזבר העירייה:
נקבל את הארנונה ממנו אך  ,שמוקםרואים מבנה יפה  אמנם . 80%-עסקים תרד להשל  האכלוסרמת 

 אחרי שנה שנתיים אם זה נכס ריק או לא ראוי לשימוש.לעיתים 
 

  קרובים הם יתאכלסו בשנים הקרובותחברות משקיעות כסף כי הן חושבות שבעשורים ה אייל פביאן:
גוף כל כך יציב והיטלי הפיתוח העירייה בסוף תגבה. ולכן חוזר על דברי, עיריית הרצליה את הארנונה ו

 פיננסית שאין לו כמעט הלוואות אז אפשר לקחת הלוואה. 
לגבי ההשקעות בתחום  מדויקיםנתונים  לישיבה בה תציגותכנס שוב ואני מציע לדחות את ההחלטה 

עלות , אכלוס משפחות בגליל ים ושכונות בעירממשרד החינוך, החזרים שלא התקבלו תיה"ס בניית ב
 גיוס סייעות. 

 
. 1.92%ציע פשרה, לאשר את צו הארנונה כפי שהועבר ע"י משרד הפנים, בשיעור של אני מ :העיר ראש 

קודם כל חשוב  -אולם  .התושבעל חשבון  0.96%על חשבון הרשות  0.96%ולאחר אישור הצו, נחיל 
 חשוב לי לשמוע את כל חברי המועצה.לאשר את צו המיסים ו

 
 מבחינת פרוצדורה עלינו לאשר את הצו כלשונו ונעלה את ההצעה בפני המועצה. מנכ"ל:

 
 .אצביע בעד: עצם זה שאתה בא לקראת הציבור, אני יוסי קוממי

 
 מציע כפשרה שאצביע נמנע. הכיוון חיובי. אייל פביאן:

 
 ההצעה מקובלת ותתמוך בה במועצת העיר? מנכ"ל:

 
 .אחשוב על כך, ההצעה בכיוון הנכון אייל פביאן:

 
 .בנוסח המוצע 2022לשנת : ועדת הכספים מאשרת את צו הארנונה מנכ"ל

 
 לקבל החלטה.במועצת העיר לדון ולאשר את הצו כמו שהוא ואחר כך יש  גזבר העירייה:

בנוסח  2022לשנת ועדת הכספים מאשרת את צו הארנונה ההחלטה היא כי לסיכום,  :ראש העיר
 במועצת העיר יערך דיון ביחס להצעה להפחתת מחצית משיעור העלאה המוצע.
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 : הצבעה

 בעד משה פדלון

 בעד איה פרישקולניק 

 בעד יוסי קוממי

 בעד  3 סה"כ 

 נמנע אייל פביאן

  סה"כ 

 יועלה לאישור המועצהקולות,  3אושר ברוב של  •

 

 

 *הישיבה נעולה*

 

 

 בכבוד רב,
 

 משה פדלון
 ראש העירייה

 יו"ר ועדת כספים
 


