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 ראש העיר –משה פדלון  מר

 גב' עופרה בל

 מנכ"ל –אהוד לזר  מר

 יועמ"ש –"ד ענת בהרב קרן עו

 גזבר העירייה  –מר רוני חדד 
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 חברים:

 מר עופר לוי

 ינאי-אורן דנה' גב

 מר יונתן יעקובוביץ

 גב' גלילה יבין

 ירון עולמי מר

 כץ מאיה' גב

 גב' פזית בכר
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 מר איל פביאן

 מר יריב פישר

 גב' דניאל אייזנברג

 מר אלעד צדיקוב

 מר משה ועקנין
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 מר יוסי קוממי

 מוזמנים:

 ד"ר יעקב נחום

 גיל עד סורדומר 
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 גב' אביב מלכה

 רו"ח הילה רוזן
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 גלית ריינס
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 פרוטוקול

כולם  מנהלים, עובדים, מכבודייערב טוב סגני ראש עירייה, חברי מועצה,  משה פדלון:

, ראשית מכאן אני 13/12/22אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין 

מביע תנחומים לאיה פרישקולניק, על מות אמה שנפטרה אתמול יהי זכרה 

ברוך. אנחנו לפני שנפתח את ישיבת התקציב יש לנו מספר נושאים לסגור 

 ואני אתחיל על פי סדר היום.

 2022אישור תב"רים 

תב"רים מעבר לתכנית הפיתוח  3, של 2022ר עדכון תקציב פיתוח לאש משה פדלון:

השנתית וזה מופיע בפניכם הנתונים בפניכם. מי בעד אישור שלושת 

 התב"רים? מי נגד? פה אחד כולם בעד.

 סגירת תב"רים

והחזרת עודפי  2022תב"רים שהסתיימו או לא נוצלו בשנת  24לאשר סגירת  משה פלדון:

מצורף לכם הקובץ מי בעד ₪  2,913,000ות בסכום של התקציב לקרנות הרש

 תב"רים? פה אחד. 24סגירת 

 מתן הנחה מארנונה למפקדי מילואים פעילים

מצורף לכם המסמך אני חושב שזה יוזמה ברוכה וקיבלנו את זה באמת  משה פדלון:

תושבים  64בשמחה מה עוד שהמדינה החליטה לשפות אותנו כמדומני 

 רוני. 80, 60משהו כזה, באזור 

 מרמת מ"פ ומעלה. רוני חדד:

 אוני לא להמתין אני מבקש שתזמו טלפונים לאנשים לתזכר אותם. משה פדלון:

הנוהל הוא שאנחנו מקבלים רשימה, הנוהל הוא שאנחנו כבר פנינו וקיבלנו  רוני חדד:

זכאים נכון להיום מצה"ל, לפי הקרטריונים ולפי החוק כמובן  54רשימה של 

סכום ההנחה אנחנו מקבלים שיפוי ממשרד ₪, אלף  90הוא באזור  והסכום

הפנים על מלוא ההנחה ואנחנו רשאים אנחנו נחיל את ההנחה 

 . 1/1/22 –מ  ראטרואקטיבי

 אני לא יודעת אם יש לך את הנתון הזה אבל כמה מפקדות וכמה מפקדים? ינאי:-דנה אורן

יש לי נייר מלווה שגם לכם יש, יש את  אני לא יודע אני צריך לבדוק ברשימה רוני חדד:

 100מספר הזכאים אני לא יודע כמה גברים ומה הם נשים. ההנחה היא עד 
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 מ"ר.

 ? פה אחד.3מי בעד אישור סעיף  משה פדלון:

 דיוק חישוב ארנונה לפי ימים

מוצג בפניכם המסמך. אם יש הערות זה המקום להעיר עליו אם לא נעבור  משה פדלון:

 להצבעה. מי בעד אישור דיוק חישוב ארנונה לפי ימים? פה אחד. 

 בקשה לפתיחת חשבון בנק לבית הספר לחינוך ימי בהרצליה במרינה

 .חשבון צריך לפתוח לקבל אישור מועצה. מי בעד? פה אחד משה פדלון:

 -הישיבה ננעלה  -
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