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   06/6/2022מיום     3/2022פרוטוקול ישיבת  ועדת כספים מספר 
 

 משתתפים:  
 ראש העיר ויו"ר הועדה   -מר ארקדי פומרנץ 

 סגן ראש העיר וחבר הנהלה  -מר נחלה טנוס 
 משנה לרה"ע וחבר הנהלה   -מר יורי קוצ'ר 

 חבר הנהלה  –מר טוביה גלזר 
 הנהלה סגן ראש העיר בתואר וחבר  -מר יוגב אפוטה 

 מ"מ וסגן ראש העיר וחבר ועדת כספים  - מר שמעון בן נעים 
 

 חבר ועדת כספים -מר שמעון ביטון : חסרים
 חבר ועדת כספים  -מר נזיל אנדראוס            
 חבר ועדת כספים  –מר מוטי בן דוד            

 
 משתתפים נוספים: 

 מנכ"ל העירייה  –מר אמנון אשל אסולין 
 יועמ"ש העירייה –מון עו"ד ענבר בן סי

 גזברית העירייה –הגב' אירית מורן 
 מבקר העירייה –מר בסאם מרעי 

 מ"מ סגן גזברית העירייה –הגב' ירדן כהן טומרצ'ק  
 

 על סדר היום:  
 
 2023( אישור צו הארנונה לשנת 1
 

 : 2023: אישור צו הארנונה לשנת  1סעיף מספר  
 

  2023להביא לאישור את צוו הארנונה לשנת ראש העיר: פותח את הישיבה מבקש 
 כמתחייב. 

  30/6/22העברנו לחברים מבעוד מועד את טיוטת הצו המוצע, הרשות נדרשת עד 
 לאשר צו ארנונה במליאה. 

 
סוקר את צו הארנונה שהוגש לחברים, הנושא יובא בפני מליאת מנכ"ל העירייה: 

מבקש מגזברית העירייה  העירייה בהתאם לכך יוגש למשרד הפנים במידת הצורך.

   להציג בפירוט יתר את הנושאים הכלולים בצו הארנונה.
 

 טוביה גלזר: אין שינוי משנה שעברה? 
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 מנכ"ל העירייה: לא אין שינוי.

 
 נציג ממחלקת הגבייה?   אף שמעון בן נעים: אין 

 
סקירה כללית על צו הארנונה ומדגישה העובדה כי תוספת אני הנציגה. אירית מורן: 

 הינו בבחינת "הטייס האוטומטי" והרשות מחייבת לאשר סעיף זה.   1.37%בשיעור 
 

יש שינוי, אין שום תוספת האם זה לידיעה או   1.37%חוץ מה שמעון בן נעים: 
 להצבעה? 

 
 שיבת המליאה. אין שום שינוי, זה להצבעה כאן וגם הצבעה בימנכ"ל העירייה: 

 
: בכל מקרה משרד הפנים יחייב אותנו לקבל את האחוזים האלה כי אין אירית מורן

 לנו פריבילגיה. 
 

אין לך שמעון בן נעים: אנחנו לא עירייה איתנה, שיבוא לכאן משרד הפנים ויגיד לנו 
 הצבעה? הם יקבעו לנו. זכות  

 
שר את כל נושא אמ  מנכ"ל העירייה: אם אתה לא מאשר את צו הארנונה אתה לא

ההנחות זה חמור, מצפים שתאשר את הצו בלי השינוי ומה שמחייבים אותנו זה 
 . 1.37% -התוספת של ה

 
ראש העיר: ברגע שלא מאשרים את צו הארנונה אתה מסכן את מענקי האיזון, הנחות,  

 ערערים.
 

 .שמגיע לוכה שמעון בן נעים: אני לא יודע אם אני יכול לשלול הנחה לדוגמא לנ 
 

ראש העיר: אתה לא יכול לאשר לו ברגע שאין צו ארנונה, אם אתה לא מאשר צו 
 בארנונה.  םארנונה כפי שהוא אתה לא יכול לאשר כלו

 
 מטר   150עד  -נחלה טנוס: היתה החלטה בשנה שעברה בצו הארנונה לגבי הנחה מ

התושבים הסכום  מטר, נכנסתי לתקל עם  200בתים יש יותר מזה מעל  76 -מדובר ב
 קפץ מאוד גבוהה, אנחנו קורעים את התושבים.

 
מנכ"ל העירייה: אני מבקש לדייק, נעשה דיון שבו הוצגו נתונים מדובר בסדר גודל 

 -מטר אין הנחה הגענו להבנה שמ 100 -בתים ההנחיה אומרת מ 300 -בסביבות של כ
  זור אחורהתקבלה אי אפשר לח המטר עושים הנחה, זו הייתה ההחלטה ש  150

 , צריך להיזהר עם הסוגיה הזו. אפוא שיש ספק יש ספק ואיפה שאין ספק אין.בהחלטה 
 ואיפה שיש ספק צריך לבדוק לעומק. 

 
 מטר.  150מטר פה זה חריג  100אירית מורן: כל המדינה זה 
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 ראש העיר: ישנה ועדת הנחות, אתם כחברי וועדה בודקים וממליצים. 
 

בנושא הזה, אנו נעשה את  רגישים רשצריך להיות יות שמעון בן נעים: אני חושב
 ההשתדלות שלנו אנו פה לעזור לתושבים. 

 
 מנכ"ל העירייה: אני לא מכיר פנייה שהייתה למחלקת גבייה שיש ערירי לבד הוא גר  

 מטר ולא הייתה רגישות בנושא ההנחה.   300 -ב
 

 הנחה זה עדיין בתוקף?  2%שמעון בן נעים: נתנו פעם למי שהייתה הוראת קבע 
 זה יכול לעודד את האנשים שישלמו בזמן.

 
 עפ"י חוק.יועצת משפטית: זו הנחה שלא מבוסס 

 
 מהתושבים משלמים באשראי יש מודעות לתשלום באשראי.  60%מנכ"ל העירייה: 

 
אני רוצה שיהיה מוסר תשלומים שכל התושבים ישלמו בזמן שמעון בן נעים: 

 ר התושבים לגבי התשלום.שהעירייה לא תרדוף אח 
 
 

 הצבעה:  
 : ראש העיר, נחלה טנוס, יורי קוצ'ר, טוביה גלזר, יוגב אפוטה, הצביעו בעד

 : שמעון בן נעים.נמנע
 
 

עפ"י הצבעת החברים מאשרים את צו הארנונה עם התוספת    : 1החלטה בסעיף מספר  
 . 1.37%של ה"טייס האוטומטי"  

 
 
 

 רושמת הפרוטוקול: דפנה עייש        
 מזכירת לשכת מנכ"ל                                                                  

 
 
 
 

_                                     _________________ _________________ 
 אמנון אשל אסולין                                               ארקדי פומרנץ    
 מנכ"ל העירייה                                                     ראש העיר     
 
 
 
 
 


