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 24פרוטוקול מס' 
 

 שלא מן המניין פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר
     30.06.2015 תקיימה ביום שלישי יג' בתמוז התשע"השה

 בחדר הישיבות.  18:40בשעה 
 

 העירראש   -אליהו זהר         נוכחים:
        יום, שמעון חזן, מישל טפירו,חיים שטיינר, בצלאל מזרחי, שי ס                      

 ד"ר שלום אלדר, יוסי חדד, יוסי סולימני, בוריס בורכוב.                      
 

 דוד גלעם, גדעון מהרי, שלומי מלכה         חסרים:
 

 -מנכ"ל,צביקה דוידי-מ"מ מזכיר העיר, תמיר היזמי -אריה פיקל   משתתפים:
 ועמ"שי -גזבר, עו"ד עידית יפת לוי

 
 הישיבה  ראש העיר פותח את

 
 על סדר היום

 2016אישור צו המיסים לשנת  
 2016הנחות מארנונה לשנת  
 שינוי תקציב אירועים 

 
 ראש העיר

 2016אישור צו המיסים לשנת 
, כולל ביטול הסעיף הייחודי של 2016צו המיסים לשנת  חברי המועצה הונחבפני 

 משרד הביטחון
 

 2016אני מבקש את הגזבר להסביר את צו המיסים לשנת 
 

 תודה לגזבר העירייה
 

 ראש העיר
חברי המועצה, כפי שאתם רואים צו המיסים המונח לפניכם אינו כולל תוספת 

 במסגרת תכנית ההבראה המקורית  2015בגין שנת  5%העלאה של 
 אני מבקש מהגזבר להבהיר את הנושא

 
 ראש העיר 

 2016נת לאחר שמיעת הגזבר, אני מבקש את אישור המליאה לצו המיסים לש
 המצ"ב

 
 בקשתו להצבעה  ומעמיד
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 ראש העיר 
  2016הנחות מארנונה לשנת 

בהתאם לקריטריונים  2016 לשנת להנחות בארנונהליאה אני מבקש את אישור המ
 הקבועים בחוק כדלקמן: כאשר ההצבעה תהיה על כל סעיף בנפרד

 

לתקנות   2נכס יהיה זכאי להנחה המרבית הקבועה בסעיפים מחזיק ב .א
, ובהתאם 1993 –ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( התשנ"ג 

 לתנאים שנקבעו בחוק.
 

באשר להנחות לבניין חדש ובניין ריק בהתאם לתקנות ההסדרים במשק   .ב
 מאשרת מועצת העיר כדלקמן:  13, 12המדינה סעיפים 

 

 ו ריקהנחה לבניין חדש א
 

  100%הנחה תעמוד על ה -חודשים ראשונים 6
 מעבר לאמור לעיל לא תינתן הנחה נוספת

 

בתקנות ההסדרים  14חדשה בהתאם לקבוע בסעיף  הבאשר להנחות לתעשיי .ג
במשק המדינה הנחה מארנונה מאשרת מועצת העיר כי תינתן הנחה לפי 

 הטבלה המצורפת להלן:
 ושיעור ההנחה שיעור האבטלה באחוזים  שנת האחזקה

 12%מעל                     12%עד  10.5%מעל 
 37.5% 25% ראשונה או חלק ממנה

 25% 12.5% שניה או חלק ממנה
 12.5% 5% שלישית או חלק ממנה

 

 
 הנחה מההנחה        50%: ההצעה המונחת בפני חברי המועצה הינה לאשר רק הסבר

 המירבית המותרת בחוק.             
 

  30.7.2016קשות להנחה יש להגיש לא יאוחר מיום ב .ד
 31.8.2016לגבי עוסק זעיר תינתן אפשרות להגיש עד 

 

בקשות שיוגשו לאחר מועד זה, ההנחה תינתן מיום הגשת הבקשה ואילך 
 בלבד.

 במקרים חריגים תישקל האפשרות לסייע לפונה
תינתן  1.6.2016למחזיקים חדשים אשר החלו להחזיק בנכס לאחר 
 האפשרות להגיש בקשה להנחה עד סוף שנת המס.

 

המועצה מחליטה כי אדם המסרב להציד מסמכים ו/או לחתום על כתב  .ה
ויתור סודיות ו/או לא לשתף פעולה עם גורמי חקירה בנוגע לבדיקה ולאימות 

 פרטי הבקשה להנחה לא יהי זכאי לקבל הנחה.
 

 ומעמיד בקשתי להצבעה 
 

 103 ' החלטה מס
 מחליטים: 

                      פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר                                       בסעיף א.
    בהצבעהלא משתתף  1כוב( ונגד )יוסי סולימני, בוריס בור 2בעד  7    בסעיף ב.

 מזרחי( לאשר את בקשת ראש העיר )בצלאל                    
 סי )יו בהצבעה לא משתתף 1כוב( ויוסי סולימני, בוריס בורנגד ) 2בעד  7     בסעיף ג.

 חדד( לאשר את בקשת ראש העיר                    
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 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר    . בסעיף ד
 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר    . בסעיף ה

 
 

 ראש העיר
 שינוי תקציב אירועים

ם התקציביים בתקציב השוטף לשנת אני מבקש את אישור המליאה לשינוי הסעיפי
 כדלקמן: 2015

 
      הוצאות

 שם הסעיף סעיף
תקציב  

 תקציב מוצע   הקטנה   הגדלה   מאושר 

 יום העצמאות 751.75
  
701,800.00    

 -
140,000.00  

  
561,800.00  

752.75 
חגיגות עב' 

 קבלניות
  
327,000.00  

  
240,000.00    

  
567,000.00  

סה"כ 
     וצאותה

  
240,000.00  

 -
140,000.00  

  
100,000.00  

      

      הכנסות

 שם הסעיף סעיף
תקציב  

 תקציב מוצע   הקטנה   הגדלה   מאושר 

252.79 
השתתפות 

 בארועים
  
604,000.00  

  
100,000.00    

  
704,000.00  

סה"כ 
   הכנסות

  
604,000.00  

  
100,000.00                   -    

  
704,000.00  

 
 

 ומעמיד בקשתי להצבעה
 

 104 ' החלטה מ
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 ראש העיר
 רים "אישור תב

רים אלו מובאים לאחר שחולק החומר לחברי המועצה, אני מבקש את אישור "תב
 ם הבאים:יר"המליאה לתב

 
 ₪  2,250דלה ב לידם   הגגני י 2הוצאות תכנון עבור   699תב"ר 

 252,250ל ₪  250,000מ                    
 ₪  250,000מ ₪  2,250מקורות מימון : קרן לעבודות פיתוח  הגדלה ב    

 ₪  252,250ל     
 ₪  250,000מ ₪  2,250שימושים :         הוצאות תכנון הגדלה ב     

 ₪  252,250  -ל   
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 ₪  1,153,980והנדסה  הגדלה ב  שיפוץ מחלקת בגבייה  664תב"ר 
 ₪         1,473,980ל ₪  320,000מ                     

   )שיפוץ מבנה העירייה ( 578 העברת תב"ר הסבר : ההגדלה נובעת מ           
 .   664לתב"ר        1,153,980₪על סך              

 ₪  320,000מ ₪   1,153,980מקורות מימון : משרד הפנים  
 ₪  1,473,980ל                             

 ₪  320,000מ ₪  1,153,980ושים :         עבודות קבלניות שימ
 ₪  1,473,980ל                            

 

 
 ₪  862,380ע"ס   ברח' הרב ניסים  פיתוח גינה קהילתית  738תב"ר 

 ₪  862,380מקורות מימון : קרן קיימת  לישראל  
 ₪  862,380מושים :           עבודות קבלניות שי

  

 
 הקמת מגרש משולב בבי"ס "נצח ישראל " ו בי"ס הראל ע"ס    739תב"ר 

515,730  ₪ 
 ₪  500,000מקורות מימון : טוטו   

 ₪  15,730קרן לעבודות פיתוח                                
 ₪  515,730שימושים :     עבודות קבלניות 

 
 ₪  5,000תוכנית אב לספורט הגדלה ב    719"ר תב

 ₪  45,000ל ₪  40,000מ                     
 ללא שינוי ₪    30,000מקורות מימון : משרד תרבות וספורט    

 ₪  15,000ל ₪  10,000קרן לעבודות פיתוח הגדלה מ                                    
 ₪  45,000ל ₪  40,000נות הגדלה מ שימושים :         הוצאות שו   

 
 
 

 ומעמיד בקשתי להצבעה
 

 105 ' החלטה מס
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העירמחליטים

 
 
 

  20:10הישיבה ננעלה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 
 

                                                             ______________         _____________ 
 ליהו זהרא                         אריה פיקל                                                                  

 אש העירר                  מ"מ מזכיר העירייה                                                          
 


