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 מן המניין שלא ישיבה 

 18:00, בשעה , 28/06/2022 שנערכה ביום שלישי בתאריך

 נוכחים:

 ראש העיר –משה פדלון  מר

 ראש העיר   סגנית ומ"מ –' איה פרישקולניק גב

 מנכ"ל  –אהוד לזר  מר

 יועמ"ש –קרן  "ד ענת בהרבעו

 ZOOM - גזבר העירייה –מר רוני חדד 

 גב' רינה זאבי

 עו"ד אילנה בראף שניר  

 חברים:

 מר עופר לוי

 ינאי -אורן דנה' גב

 מר יונתן יעקובוביץ 

 ירון עולמי מר

 פביאן איל מר

 כץ מאיה' גב

 פישר  יריב מר

 גב' דניאל אייזנברג 

 מר רונן וסרמן

 מר אלעד צדיקוב 

 ועקניןמר משה 

 מר צבי וייס

 גב' פזית בכר

 מר דורון דבי

 מוזמנים:
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 ד"ר יעקב נחום 

 ישראל גב' שגית

 גב' הילה רוזן

 מר שלומי אסולין

 גב' איילה ממן

 גב' הילה רוזן

 מר ארז שפלר

 מר עופר מור

 מר עוז נהרי

 : סדר היום

 3 .......................... (.2023אישור צו המיסים )ארנונה לשנת   – 2023צו הארנונה לשנת  .1
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 פרוטוקול

 (.2023)ארנונה לשנת אישור צו המיסים   – 2023צו הארנונה לשנת  .1

בקשה הילה צו המיסים נשלח    2023מכאן אנחנו עוברים לצו המיסים לשנת   משה פדלון:

 אליכם, זה ישיבה שלא מן המניין. 

, אני מקווה ששומעים אותי 2023מונח לפניכם טיוטת צו הארנונה, לשנת   :חדד רוני

שנמשכה   הארוכה  המלאכה  כל  על  תודה  להגיד  רוצה  אני  ראשית  היטב, 

כשנה בערך בישיבות חודשיות שוטפות לעדכונים של הצו ותיקון של הצו  

ותיכף נפרט,   2022לאור הערות של משרד הפנים שאישר לנו את צו ארנונה  

ודם כל רוצה להודות לכל מי שעסק במלאכה לאגף הכנסות העירייה  אני ק

שלומי אסולין, עו"ד שגית ישראלי ששקדה ועבדה ביחד עם כולנו והכינה  

עו"ד   לעירייה,  המשפטית  היועצת  בהרב  ענת  עו"ד  הניירות,  כל  את  לכם 

שלומית סלע, עו"ד אילנה בראף ממשרד טויסטר באמת ישיבות חודשיות 

ל ניסוחים של מה שהצטרכנו לנסח בשינויים שתיכף אני אפרט ארוכות וכול

אותם. בהתאם לחוק אנחנו אמורים לאשר את צו הארנונה במועצה כמידי 

שקרוי הטייס האוטומטי  שנה, השנה שיעור עדכון ארנונה שזה בעצם מה  

שינוי   50% –תוספת שזה מורכב מ  1.37%בחוק זה עדכון של הצו בסך של 

שינוי של מדד הצרכן הציבורי ומה שקרה   50%  –צרכן ו  במדד המחירים ל

כ   בערך  עלה  שהמדד  זה    4%  –השנה  ממנו  מדד    1.98%ומחצית  לעומת 

כפי שאתם רואים   0.61%ומחצית ממנו    1.22%  –השכר הציבורי שירד ב  

חיבור של שני הסכומים האלה הפלוס והמינוס  בנייר שצירפתי לכם,  פה 

ל אוטומטי  עדכון  שיעור  ב    2023שנת  נותן  התעריפים  אני  1.37%  –של   .

הדיבור  רשות  את  אעביר  ואני  בצו,  השינויים  על  כללית  בסקירה  אעבור 

לשגית שתפרט ולשלומי כמובן שיעברו סעיף, סעיף ובסוף אנחנו נענה לכל 

וכל ההבהרות שנתבקש. אני מזכיר ששנה שעברה מועצת העיר   השאלות 

 .  0.96%החליטה על הפחתת ארנונה בשיעור של 

 )מדברים ביחד( 

אנחנו נעצור כאן אני אגיד את האני מאמין שלי אני מכבד את ההורים אני  משה פדלון:

מכבד את הקהל שהגיעו לכאן ואחר כך נמשיך בצו המיסים. אני מבקש אם 

למישהו יש משהו לומר שירים את האצבע ואני צריך לתת לו את הרשות 

 תין להורים ונמשיך. לדבר. שיבואו ההורים בקשה. אנחנו נמ

 )צועקים(

  – בקצרה כמו שאמרתי בשנה שעברה המועצה החליטה לחייב בארנונה ב   רוני חדד:

זה עבר כמובן למשרד הפנים ואז שהוא בחן את כל צו הארנונה הוא    0.96%

קבע שיש לבטל חלק מהסיווגים בצו שנמצאים בפרק נכסים אחרים, לבטל 



 ב.ש.ג 4 
  

 הקלטה ותמלול  –"חבר" 

הצו   לתוך  האלה  הסיווגים  את  ולהעביר  פתוחים  לחניונים  שקבוע  פטור 

עצמו ולא להשאיר אותם בפרק נכסים אחרים. אני מזכיר ואני מדגיש זה  

שנו לעשות זה חובה זה לא רשות ולא רצון שלנו. בפרק נכסים אחרים התבק

של משרדים שירותים ומסחר תוך זה    2הסיווגים רובם ככולם עברו לפרק  

ובחוק  בתקנות  לקבוע  בהתאם  התעריפים  ואת  ההגדרות  את  שהתאמנו 

ובתעריפים,   בהגדרות  כאלה  ושינויים  אנסים  ניו  מיני  כל  עשינו  כמובן. 

יווג חדש למסעדות זאת על מנת לעודד פעילות של מסעדות  וההצעה של ס

אז אנחנו מציעים  לילה  חיי  ולעודד  הגידול במסעדנות  ולהגדיל את  בעיר 

₪ מהתעריף   10  –להפחית את התעריף של הארנונה למסעדות ובתי קפה ב  

הקיים בצו הארנונה, ואני מכאן מפאת קוצר הזמן אני אעביר את זה לשגית  

בקצרה   של  שתעבור  מהסיווג  עברו  שבעצם  הסעיפים  ועל  השינויים  על 

שעשינו,   ואחרים  כאלה  שינויים  ועוד  עצמו  הצו  תוך  אל  אחרים  נכסים 

נוח וגם עם הערות בשולי   ויזואלית  הודגשו לכם בצו כדי שיהיה לכם גם 

 הדף. שגית בבקשה. 

סעיף    שם למעשה זה התיקון הראשון בצו,   5טוב אני מפנה אתכם לעמוד   :ישראל שגית

לצו הארנונה בית דירות המשמש למעונות סטודנטים במוסד שחל עליו    1.5

שזה מוסדות להשכלה גבוהה תיכף נראה התעריף שמוצע כאן    2.21סעיף  

מ תעריף  בעמוד  יהוא  נמצא  הבא  השינוי  למגורים.    2.16סעיף    6נימום 

בתחתית העמוד בתי חולים סיעודיים היו עד עכשיו מתחת לתעריף המזערי  

לתקנות   יתאים  שזה  כדי  המזערי  התעריף  על  זה  את  העמדנו  לעסקים, 

מבנה משתלה בעבר היה לנו סיווג סליחה לפי    2.18סעיף    7הסדרים. בעמוד  

דונם, תיקנו את זה בהתאם להערה של משרד הפנים ארנונה משולמת לפי  

בתקנות   המזערי  התעריף  את  תואם  גם  שהוא  תעריף  וקבענו  מטרים 

ש משום  הגודל הסדרים  מה  משנה  לא  קבוע  מחיר  היה  הקודם  התעריף 

 הנכס והיינו צריכים לעשות את ההתאמה גם כאן. 

 מה זה עלה או ירד התעריף? משה ועקנין:

משתלות שיש לנו בעיר תהיה להם תוספת    4זה אומר שבשורה התחתונה   :ישראל שגית

סים  שיש להם בפועל כפי שכל הנכ מסוימת כי עכשיו הם יחויבו לפי השטח

 בעיר מחויבים. 

 בכמה אחוזים?  משה ועקנין:

יה באחוזים? אני יודעת להגיד במספר זה צריך לעלות להם  יכמה תהיה העל :ישראל שגית

  4  –אלף ₪ לשנה. לכולן לכל ה  100 –משתלות בערך ב  4 –בסביבות לכל ה 

 אין דרך לחייב אחרת זה חייב להיות לפי מטר. 

קטע משה ועקנין: לפי  המטר  עד  אבל  לכל   200מטר?    100ים  אחד  מטר  שזה  או  מטר? 

 הגודל?
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 לא, לא בדיוק כפי שאנחנו מחייבים כל נכס ונכס בעיר, מודדים אותו.  :ישראל שגית

 ממטר ראשון עד הסוף?  משה ועקנין:

 נכון אין מדרגות. העמדנו את זה על המינימום פחות מזה אי אפשר. :ישראל שגית

 בכל זאת זה תוספת. לקרוא לזה תוספת משה ועקנין:

יש בתקנות מינימום ומקסימום התעריף   זה על המינימום  כן העמדנו את  עו"ד ענת בהרב: 

 ארנונה והעמדנו את זה על המינימום.

לגבי בריכות שחייה היה לנו תעריף    2.20התיקון הבא שעשינו הוא בסעיף   :ישראל שגית

שהוא עונתי, וארנונה כידוע על פי חוק היא שנתית קיבלנו גם על זה הערה  

 ותיקנו, 

 גם פה תהיה עלייה, גם פה תהיה עלייה על הבריכות שחייה. ועקנין:משה 

עלייה ולא ירידה כי התעריף  בסופו של דבר, בסופו של דבר לא תהיה לא   :ישראל שגית

חודשים    7הוא משוקלל, הוא מביא לידי ביטוי גם את הבריכות שהיו עד  

אה ולחלק תהיה הפחתה אבל צריך להיות תעריף לולחלק תהיה הע  7ומעל  

קבוע לכולם בלי אבחנה לפי חודשים הארנונה היא שנתית. התיקון הבא  

ים להשכלה אקדמית,  מבנים המשמש   2.21סעיף הבא שבוצע בו תיקון זה  

במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בשטח המצטבר העולה על  

המינימום    10,000 תעריף  הוא  התעריף  רואים  שאתם  כפי  כאן  גם  מ"ר 

זה מה שרוני הגזבר התייחס   2.22בתקנות פחות מזה אי אפשר לקבוע. סעיף  

תה של  ₪ מבטאים הפח  344קודם סליחה למסעדות ובתי קפה, אם תראו  

סעיף    10 השיעורי  בסיווג  שמופיע  ממה  אני    ₪2.21  העסקים.  ליתר  לצו 

 עוברת לעמוד

 ₪ למ"ר בלי הגבלה של המדרגות? 10 משה ועקנין:

 למ"ר לשנה לא מדורג אין מדרגות לכל מטר מהמטר הראשון. :ישראל שגית

 מי קובע את ההגדרה של מסעדה? משה ועקנין:

 יך, בסעיף. ההגדרה מוצגת בפנ :ישראל שגית

יש הגדרות ברורות למה זה מסעדה. זה מאוד, מאוד ברור דרך רישיון עסק   מאיה כץ:

 מה מותר לך ומה לא מותר לך, מה זה קיוסק, מה זה מזנון ומה זה מסעדה. 

אני אקריא לך אם תרצה מסעדות ובתי קפה, שפעילותם הכוללת הגשת מזון   : אסולין שלומי

 מ"ר.  50ק וששטחם עולה על ואזור ישיבה מהווה חלק מהעס

 כלומר גם בית קפה שמגיש החוצה לשולחנו ישיבה הוא נקרא מסעדה?  משה ועקנין:

בעמוד   :ישראל שגית שמשמשת   9.9בסעיף    8נכון.  לקרקע  סיווג  יצרנו  העמוד  בתחתית 

מבנה משתלה שיהיה תואם את התעריף שקבענו למבנה משתלה גם כאן 

היה    11.3, בסעיף  11יש לנו בפרק    9תעריף שמאוד קרוב למינימום. בעמוד  

בעבר פטור בצו הארנונה אין חיה כזאת פטור מארנונה היינו צריכים לקבוע  

יף וקבענו תעריף גם שתואם את המינימום לחניונים בתקנות הסדרים,  תער
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 ₪. אלו השינויים.  1.53

  –שניה רגע אני צילמתי את זה, אוקיי ב    30/5  –קודם כל כמה שאלות ב   מאיה כץ:

בחדשות    30/5 שרשויות    13פורסם  האוצר  משרד  של  חדשה  יוזמה  שיש 

ה ממדידת  לעבור  לבחירתן  יכולות  יכולות,  לברוטו  בעצם  נטו  שטח 

המשמעות היא בעצם שהשטחים המשותפים של כל הדיירים כמו לובי של  

וכמובן   בחשבון  כן  גם  ילקחו  וכו'  מסדרונות  מדרגות  חדרי  הבניין, 

 שהמשמעות היא עלייה מאוד משמעותית בארנונה. 

 אני החלטתי שאנחנו לא עושים את זה, לא מאשרים את זה. פדלון: משה

 רסם כולל השם של הרצליה.כי זה פו מאיה כץ:

 החלטנו שאנחנו לא עושים את זה. אהוד לזר:

רשויות לוקחות את התעריף ואנחנו נשארים כמו שהוא לא הולכים לתת   8 משה פדלון:

,  4%  –לא הולכים להרחיב את זה, אני לא הולך להעלות את הארנונה ב  

5%. 

זה שם סעיפים שיודעים  זה שאלה אחת, שאלה שניה שלי האם יש לנו פה אי מאיה כץ:

להטיב עם חברות ההייטק כדי שנוכל באמצעותן למשוך אותם לתוך אזור  

מ"ר, יש איזה שהיא הנחה    10,000או    5,000התעשייה ורגע לא את זה שמעל  

האם יש איזה שהוא משהו שאנחנו יודעים לייצר אותו? זאת אומרת סתם 

ה את  ונתנו  גבוהה  להשכלה  המוסדות  את  שלקחנו  לצורך כמו  מינימום 

להיות   הבין תחומי שעבר  למרכז  אולי מעבר  פה  לעודד  כדי  כן  זה  העניין 

שמי לעוד מוסדות כאלה, השאלה אם יש עוד כלים מעבר לכלים ימוסד ר

 האלה שאנחנו יודעים?  

בוא נאמר ככה יש עסקים שבעצם מקבלים תעריף לא של עסק רגיל אלא  : אסולין שלומי

 43%, ושזה משמעותי זה בסביבות כמו משהו  מקבלים תעריף של תעשייה

ביחס לתעריף של עסקי זה הטבה והיא נבחנת מול כל מי שמתאים ועומד  

 בקרטריונים האלה, אנחנו מגדירים אותו אם כן זה עניין של סיווג. 

שהוא  מאיה כץ: איזה  עוד  יש  האם  שאלתי  וכו'  הסיווג  ואת  הנוהל  את  מכירה  אני 

 ?מקום למתוח את הנושא הזה

 עו"ד ענת בהרב: לא מצאנו לנכון מעבר למה שיש. 

כדי לעודד את זה מן הסתם עולים כל מיני רעיונות של פעילויות נלוות של   : אסולין שלומי

 חברות הייטק. 

לתמוך   אהוד לזר: כדי  התעסוקה  לאזור  אסטרטגי  כיעד  לשים  השנה  החלטנו  אנחנו 

בפעילות העסקית, עשינו איזה בדיקה ככה עם מעסיקים מה שמעניין הכי  

הרבה עובדים זה איפה אוכלים צהריים, ולכן אנחנו עשינו הפחתה בארנונה  

זה,   על  תתעכב  שגית  אולי  תיכף  מטר,  פר  ארנונה  תשלום  של  לראשונה 

מתוך  הפחתנו   והמסעדות,  האוכל  בבתי  הפחתנו  אוטומטי  טייס  במקום 
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כוונה לייצר עוד ועוד משיכה, גם מנהל מנהלת אזור התעסוקה עובד חזק  

על לחבר בין מקומות פנויים לבין מסעדות זה השיח שאנחנו מקיימים מול  

על   עומדים  אנחנו  היום  לשמחתי  זה  ואנחנו    1005המעסיקים  תפוסה 

ולדאוג לעוד דברים מעניינים שיקרו שם אז יהיו שם   צריכים לשמר את זה

 הרבה מאוד אירועים בקרוב, וגם הרבה מאוד בתקווה מסעדות חדשות. 

שאלה נוספת האם הבריכות העירוניות שבעצם חל עכשיו שינוי כי מחשבים  מאיה כץ:

שהוא  איזה  שעשו  הזה  הפער  האם  שנתית,  כללית,  יותר  בצורה  זה  את 

מוד הם  האם  לשקלול  חישוב  זה  את  הכניסו  האם  כן  ואם  לזה,  עים 

 התקציבי שלהם כי אני חושבת שכן,  אם הן לא נמצאות אז אין בכלל. 

 הן לא נמצאות מדובר בעיקר על בריכות במלונות, בריכות פרטיות.  :ישראל שגית

 מי שלא ציבורי לא של הרשות לפי ההודעה.  אהוד לזר:

המחלוקת הקבועה שלנו אבל אני קודם כל    יש לי שאלה אחרונה וזה כרגיל מאיה כץ:

אני חושבת שהשינויים שנעשו בין אם זה כי משרד הפנים מאפשר את זה 

 ובין כי אם אנחנו מותחים את זה לקצה.

 עו"ד ענת בהרב: אנחנו נגיש בקשה כרגע הוא חייב אותנו.

ת אני חושבת שהמחלוק אני באמת חושבת שהם שינויים טובים ומבורכים. מאיה כץ:

העיקרית היא תמיד תסוב סביב הטייס האוטומטי ואני חושבת שגם השנה  

שאוהבים   כמו  האוטומטי,  הטייס  את  לאשר  לא  בקשה  להגיש  מקום  יש 

אתם  נמצאים  אנחנו  האלה,  הבקשות  לכל  גם  זה  את  ולצרף  לו  לקרוא 

יודעים היה קורונה אנחנו בפוסט קורונה, נכנסים לאינפלציה מאוד גבוהה, 

₪, אחד יגיד בשנה   ₪200, אחד יגיד זה רק    100ן אחד יגיד זה רק  עכשיו נכו

זה בכלל זה סכום שהוא קטן ושולי אבל בסוף, בסוף, בסוף, אני חושבת  

שאנחנו חייבים לעמוד על הנושא הזה של הגשת הבקשה, בהנחה ויסרבו  

בעקבות   גם  רוצה  מאוד  אני  נסיים,  הפחות  לכל  אבל  לנו  יסרבו  אז  לנו 

הצביע בעד קשה לי להצביע בעד בעקבות הטייס האוטומטי אני  השינויים ל

אומרת לכם את זה בכנות, העליות במשק, המחירים, האינפלציה הכל זה  

ממשיך להכביד על מעמד הביניים, בואו נעשה את המאמץ הזה, בואו נגיש 

את הבקשה לא להמשיך את הטייס האוטומטי, אולי יאשרו לנו, אולי לא 

י תהיה ממשלה, אולי לא תהיה ממשלה, אנחנו לא יודעים  תאשרו לנו, אול

מי יהיה השר, אנחנו לא יודעים מה יהיה, בואו לכל הפחות נתכנס לנושא  

הזה, אני חושבת שאם תסכימו לזה לנו לפחות יהיה יותר קל להצביע בעד 

 הנושא הזה.

ההנחה  מאיה ברשותך, מאיה בואי אני אשים את הקלפים על השולחן את   משה פדלון:

אומרת   זאת  ההנחה  את  שעברה,  שנה  גם   50%שנתנו  עוברת  ההפחתה 

 השנה, זאת אומרת היא לא מתבטלת היא עוברת.  



 ב.ש.ג 8 
  

 הקלטה ותמלול  –"חבר" 

 עו"ד ענת בהרב: היא בבסיס הארנונה היא רצה איתנו קדימה והפחתה של שנה שעברה.

שה  עהרבה מאוד התחייבות של המדינה כלפי העירייה לא מומשו הלכה למ משה פדלון:

צריכים ואנחנ אנחנו  בחינוך  מליונים  מאות  ומשקיעים  משקיעים,  אם  ו 

להשקיע, והמדינה לא מסייעת. תראו מה קורה בגליל ים אני צריך לפתוח  

בתי ספר, אני צריך לפתוח מתנ"סים, אולמות ספורט, והמדינה לא    4השנה  

מסייעת כך שאני זקוק לכל שקל, והוא הולך לטובת התושב, אין לא היתה  

כז הקמתה,  בניה  מאז  בעיר  בעצם    3את  ספורט,    4אולמות,    5אולמות 

בתי ספר, ואני אכנס להצטיידות, בתי ספר שאנחנו הולכים   5מתנ"סים,  

לשדרג אותם, תיכון, הנדיב, בן גוריון הכל, זה עולה לנו הרבה מאוד כסף 

ואני זקוק, האמינו לי כל שקל שיש בקופה הולך ישירות אוטומט לחינוך,  

ב אני  התקציב  לכן  את  אנחנו מנהלים  לוותר,  יכולים  לא  אנחנו  ואומר  א 

לא  המדינה  זקוקים,  ואנחנו  במצוינות  ובאמת  באחריות  במקצועיות 

מסייעת לנו, אני מממן מליונים בנושא של סייעות רפואיות שהמדינה לא  

  100  –ל    80מכירה בהם ובאים אליי הורים בוכים לי וכל דבר כזה זה בין  

ועשרות   ואני זקוק לכל  אלף ₪,  על כך עדי חמו  יעיד  בקשות אני מאשר, 

 שקל לטובת דור ההמשך. 

אני לא, אני לא סותרת את כל מה שאתה אומר, אבל אני חושבת שהיום  מאיה כץ:

העיר הרצליה שהיא מסיימת תמיד בעודפים ואנחנו יודעים את זה ובקרוב 

  ד הדיווידנ ת  גם הגיש רוני בקשה לדירקטוריון של תאגיד המים להעביר א

על    16של   ו    2000מיליון  ישראל   2000  –זה  מדינת  באה  אבל  ובסוף  זה 

וניסתה להעביר איזה שהוא מהלך אגב מהלך יותר נכון, פחות נכון אפשר 

לא חשוב יקבלו איזה שהוא    12עד    6לבקר אותו שהורים לילדים בגילאי  

נו יכולת  מענק מסוים, הדבר הזה ככל הנראה לא יאושר ולא יעבור, יש ל

מסוימים   אנשים  עבור  משמעותית  היא  אבל  קטנה  באמת  היא  קטנה 

  50%זה עדיין היה    50%  –רדנו את ה  ולהמשיך ולהשאיר את הקו, גם שה

העלאה   המספרים.  עם  לשחק  אפשר  אי  בסוף  העלאה  פה  היתה  כי  יותר 

 50% –היתה כי עדיין היה את הטייס וממנו היה את ה 

 הגדילו. יש גם רשויות ש אהוד לזר:

בסדר, אוי ואבוי לנו אם אנחנו נגדיל אוקיי אבל אני חושבת שאנחנו יכולים  מאיה כץ:

להרשות  יכולים  שאנחנו  חושבת  אני  החלטה,  לקבל  לעצמנו  להרשות 

לעצמנו לקבל החלטה לעצור את זה אני חושבת שיש פה את האפשרות שלנו  

 להגיש את הבקשה הזאת. 

ברים אני רוצה לבוא ולומר משפחות שידם אינה משגת  האמינו לי חברים, ח משה פדלון:

מ   למעלה  משמעותיות,  מאוד  הנחות  נותנים  אנחנו 90%,  80%  -אנחנו   ,

 מסייעים למשפחות שידם אינה משגת בציוד לימודי, במחשבים באוכל. 
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 אתה יודע מי הבעיה? יריב, רונן, אני, דנה, סליחה שאני מדלגת עליכם.  מאיה כץ:

מיליון ₪ בתעריפים של    65מאיה אנחנו נותנים הנחות לתושבים בסך של   פדלון:משה 

השנה 2022 במיוחד  צריכים  אנחנו  שקל  כל  שקל,  כל  ואומר  חוזר  אני   ,

 זקוקים לחינוך, אני אומר לכם היקפים כאלה לא היו בעבר בעיר הזו. 

 זה ממש לא דרמתי.%1.32  אהוד לזר:

 וד. זה עוד ועוד, וע ינאי: -דנה אורן

אהוד זה יכול להיות לא דרמתי אבל זה היכולת שלנו לבוא ולעצור את זה  מאיה כץ:

חבל, עשיתם עבודה כל כך טובה ונצביע על זה פה אחד, יש פה עבודה מאוד  

 טובה.

מעמד   ינאי: -דנה אורן על  יושב  זה  העירוני.  בתקציב  בשישים  בטל  זה  אמיצה  החלטה 

 הביניים.

 ₪ אבל זה משהו שאנחנו נותנים.  1000, זה עוד 800עוד , זה 700זה עוד  יה כץ:אמ

 ₪ בשנה זה לא סכום קטן.  800עד  600זה עוד  יריב פישר:

 לא צריך להקל בזה ראש.  מאיה כץ:

כמו שאנחנו מציינים מידי שנה אני חלילה לא מזלזל בשום שקל ובאותם  רוני חדד:

יעלה לכל משפחה תוספת לשנה, , אבל או אבל  כמה עשרות שקלים שזה 

של   של    300,  200באזור  לעסק  כמה    ₪100  לזכור  צריך  אבל  לשנה,  מ"ר 

מיליון ₪ זה הפחתה    6,  5דברים ההפחתה שבוצעה שנה שעברה בסביבות  

לעולמים, כל עוד לא נעלה את זה חזרה. מה זה אומר? זה אומר מבחינה  

מים מיליון ₪ לעולמי עד מדברים על סכו  6כלכלית אם אני מהוון את אותם  

אובדן  הרצליה,  לעיריית  במצטבר  מליונים  ומאות  עשרות  של  אדירים 

ב   עלה  זה אחד. שתיים רק בשנה האחרונה המדד  הטייס    4%  –הכנסות 

מכל ההתחייבויות הכספיות שצמודות   50%האוטומטי לא מכסה אפילו  

 למדד לעירייה. 

 זה בדיוק הנקודה.  מאיה כץ:

מהסכמים ואנחנו מחזיקים אותם בשיניים,   יש לנו קבלנים שרוצים לצאת רוני חדד:

ב   ורוצים הם מעדיפים שניקח להם את    30%  –ו    20  –כי התשומות עלו 

לכם   אומר  אני  חדשים  למכרזים  ונצא  אותה,  ונחלט  הבנקאית  הערבות 

שבכל השלטון המקומי יש עליות שונות של עשרות אחוזים ואין לנו דרך 

 לאזן את זה.

 יב עשירה ששנה שעברה המדינה אישרה לה.עיריית תל אב משה פדלון:

זה   מאיה כץ: פופוליסטית  אמירה  לא  זה  עשירה  רשות  של  עיר  ראש  אתה  גם  משה 

 באמת יש כרגע יוקר מחייה שהולך וגדל ואנחנו לא יודעים לאן זה יגיע. 

מושקע   משה פדלון: האחרונות  בשנים  שהיה  עודף  כל  לך  אומר  אני  מלאה  באחריות 

 ים את זה, וכל שקל הולכים להשקיע בחינוך.בחינוך, אתם יודע
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 מיליון זה משהו שהרשות יכולה לעמוד בזה.    6, 5 –מדובר בסך הכל ב   מאיה כץ:

לא   אהוד לזר: את   1000זה  כמה  המספרים.  לא  זה  מספר  לכל   .. לעשות  אפשר   ₪

בואי עשרות שקלים,   0.0137  –משלמת ארנונה בחודשיים? תכפילי את זה ב  

 חברים לרשות. 

מיליון   65חברים אני חוזר ואומר תושב שידו אינה משגת יש לנו הנחות של  משה פדלון:

ת רוצה שאני יבטל את  ₪ בשנה אי אפשר ככה. אני לא יכול חברה, מה א

 הפרויקט של תיכון הראשונים פביאן לא יסכים. 

 אני רוצה לחזור להצעה שלי משנה שעברה.  יריב פישר:

על   עו"ד ענת בהרב:  כל  קודם  להצביע  ההצבעה  את  לפצל  אפשרות  יש  לסייע  יכול  זה  אם 

 שיעור העדכון ולהצביע בנפרד על כל השינויים כפי שהם הוצגו.

נאשר את    אני יריב פישר: לך אנחנו  רביעית אנחנו אומרים  פעם  על ההצעה  חוזר  רק 

לא  בחוגים,  ההנחות  את  לנו  תן  תקציב  אותו  את  קח  הזאת  העלאה 

 מיליון ₪.  8למסכנים. 

שנים, אנחנו העברנו כספים    4חברים אנחנו לא העלינו חוגים בהרצליה כבר   משה פדלון:

העברנו מאות אלפי ₪ כדי השנה לבני הרצליה, יריב, בני הרצליה לבקשתך  

לייצב ולא לעלות את המחירים, היה עליי לחץ שנים להעלות את המחירים  

 ואני לא מעלה את המחירים.

ה   יריב פישר: את  קח  פעם  עוד  שלי  להצעה  אותם    8  –תקשיב  תן  האלה   ₪ מיליון 

שנים,    4בשנתיים, שלוש האלה בהנחות לחוגים אני אומר לך את זה כבר  

₪ תמשיך לזלזל בזה ולהגיד   ₪1500,    2000מת כל חודש  כל משפחה משל

 לנו לכו.

חס וחלילה אתה יודע את המדיניות שלי, ילדים שיד ההורים אינה משגת   :משה פדלו

₪   40לא משלמים את הסכום שאתה מדבר עליהם, בשביט ילד לא משלם  

 ₪. 5משלם 

סכנים אנחנו בקושי  אנחנו לא מ  3%  –אחוז האבטלה במדינה הוא פחות מ   יריב פישר:

 שורדים.

 גם לחוגים יש ועדת הנחות.  משה פדלון:

 לא רוצה ועדת הנחות.  יריב פישר:

מאיה את יודעת את הנתון של בני הרצליה, בני הרצליה נותנת במאות אלפי   משה פדלון:

 ₪ הנחות בחוגים זה נכון גם למתנ"סים.

 בארץ, לא יעזור לך.בני הרצליה זה החוגים הכי יקרים  יריב פישר:

 אני בדקתי את זה, זה לא נכון. אהוד לזר:

עולה   יריב פישר: וזה  זה,  את  בדקנו  אנחנו  גם  זה.  את  בדקנו  אנחנו    בדירקטוריון גם 

ואנחנו מבקשים פעם אחר פעם לקחת את התקציב הגדול הזה נאשר לך  

את   קח  להורים   8אותו,  הנחות  תן  בחוגים  הרצליה  בבני  שים   ₪ מיליון 
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 שנתיים, שלוש, ככה אתה לא מפסיד את זה ככה. ל

 אנחנו עושים את זה.  משה פדלון:

נזקקים  יריב פישר: לא  אנחנו  לנזקק.  רק  זה  את  עושה  אתה  זה,  את  עושה  לא  אתה 

 אנחנו לא מסכנים. 

 עושים את זה אנחנו עושים את זה יעיד על כך היו"ר. אנחנו משה פדלון:

ינאי: בוא נפריד לא לתת למסכנים, אני רוצה להציג את התפיסה החברתית כלכלית -דנה אורן

בעיר,  להיות  עסקים  משקיעים  לעודד  יודעים  שאנחנו  הבעיות  אחד  שלי. 

מצד שני אנחנו מאוד, מאוד טובים לעזור לנזקק ולחלשים ויש לנו במיוחד 

ד ביניים יש יותר בעיר כמו הרצליה שכבה מאוד, מאוד רחבה שנקראת מעמ

גבוהה ויש מעמד הביניים הקלאסי, מעמד הביניים נמצא בשחיקה כי הוא  

לא  הוא  כי  הטבות  מקבל  לא  פעם  אף  והוא  תמיכות,  מקבל  לא  פעם  אף 

מעודד תעסוקה או מייצר פרנסה ולכן השחיקה היא לא רק בארנונה היא  

ל השכירות  את  ומעלים  והכל,  המדד  כל  זה  דיבר  שהוא  מה  מי  בדיוק 

על   סוגר  והכל בסוף  והכל  והארנונה  והדלק,  עולים  והרכבים  שבשכירות, 

שלישית   שנה  אולי  איתו  מסכימה  ואני  אומר  שיריב  ומה  תושבים  אותם 

שאני מסכימה איתו שבוא נחשוב איפה יד אחת אין בעיה אתה צריך יותר  

לתקציב אבל במקומות כמו בני הרצליה אותו מעמד ביניים בוא ניתן לו את 

 רתיים. יהקלות האלה, בהטבות לחוגים, אני לא יודעת אפשר להיות יצה

 אנחנו עושים את זה דנה במאות אלפים במליונים גם במתנ"סים. משה פדלון:

 לא למעמד הביניים.  ינאי: -דנה אורן

 בוא נסיים ראש העיר בוא נעשה את ההצבעה.  אהוד לזר:

שאנחנו צריכים להצביע עליו הוא בעצם  עו"ד ענת בהרב: למעשה שיעור העדכון הוא לא משהו  

 אוטומטי.

 זה חוק. רוני חדד:

 מצביעים בינרי על הכל? מי בעד צו הארנונה?  אהוד לזר:

 נגד, אין נמנעים.  6 משה פדלון:

לגבי ישיבת המועצה אני רוצה להציע את הדבר הבא מכיוון שהיה לנו ישיבה   אהוד לזר:

הפרוטו את  שנאשר  מציע  אני  ומלאה  הקודמת, ארוכה  הישיבה  של  קול 

עדכון ראש העיר, עדכון מנכ"ל ירדו, השאילתות ירדו חוץ משאילתות של  

יעלו   והצעות לסדר  הנכבד שזה הישיבה האחרונה שלו, שאילתות  האדון 

 בישיבה הבאה. 

תודה לגזבר והצוות שלו, תודה לשגית, שלומי, הילה לכל הצוות על הכנת   משה פדלון:

 צו הארנונה.  

 תודה לשלומית סלע, אילנה בראף, וענת בהרב.   ד:רוני חד

 תודה לכל העוסקים במלאכה. משה פדלון:
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