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 רו"ח -  בי ענר ינמר 

 רו"ח -  רס טאמר סיני ב

 רו"ח -  קארון חן

 ה ת ישיבות המועצזרכ -  אורלי גנון

    

 על סדר היום:

 פ"י תקנות ההסדרים במשק.ע 2023אישור צו הארנונה לשנת  .1

ריק   .2 לנכס  מארנונה  פטור  מתן  לאי  החלטה  קבלת  ' לתק  13  תק'  –אישור 

 ( עזבון, לתקופה של עד  ה(  נונראמ  ההנחההסדרים במשק המדינה   6למעט נכס 

 תקופה זו.ממועד פטירת בעל הנכס ובלבד שיוכח שהיה ריק ב חודשים

לא .3 החלטה  קבלת  מארנאישור  פטור  מתן  לתק'   12  תק'  –דש  ח  לבנייןונה  י 

 ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(. 

הח .4 קבלת  ויסודאישור  כלליים  בשיפוצים  לנכס  פטור  למתן  בכפוף  יים  לטה 

 תקבלה מראש. להחלטת ועדת שיפוצים ובתנאי שהבקשה ה

רטרואק .5 הנחה  הענקת  עד  אישור  בארנונה  דעת    שנים  3טיבית  לחוות  בהתאם 

 היועץ המשפטי. 

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

 

 אני מתחיל עם ישיבה של הארנונה. ערב טוב לכולם.   י. גסר:

 

 ם במשקסדריפ"י תקנות ההע 2023אישור צו הארנונה לשנת  .1

אישו  1ף  סעי י. גסר: הארנונהזה  צו  א 2023  לשנת  ר  עליה,  יש  מחויבים  .  נחנו 

  אחוז  1.37ה בשיעור של  שרד הפנים להעלות את הארנונעפ"י הנחיות מ

ה עפ"י הנחיות משרד הפנים.  שזה המדד, מה שנקרא טייס אוטומטי וז

 בתעריפים אין שינויים.

 מאשרים להעלות. זה לא חייב להיות המדד. מה שלא היה מדד אבל זה  ע:"ח. צורי, רה

 .  שהם מחשבים  יזושהי נוסחהכן, יש להם א :גסרי. 
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 , אחוז  80-יריב, זה חצי מדד, חצי עליית שכר ממוצע ו ח ניר:"רו

נוסחה.   י. גסר: איזושהי  זו  נכון,  כן,  טנכון,  משהו?  שאלות,  יש  מי,  אז  וב, 

 בבקשה יוסי. 

,  ובנראה כאילו שזה ככה בלי לחשכי זה    עיר הערהב לה אני לפני זה חיי י. מרקוביץ:

ו אצבעות  מרימים  דבר  שום  רוצה  אשרים.  מבלי  ברואני  ר  שיהיה 

אנחנ  קיימנו  לכולם  ב ו  הדיון  עוד  וישקואליציה  תוך  וישבנו  לפני  בנו 

לכולם ברורים  האלה  הדברים  כל  לפני,  הרבה  ממה  הרבה  יודעים   ,

 הדבר הזה מורכב.  

הזה    גם  כדי  תקייםמהדיון  לה    שתבוא  שיש  מה  להגיד  האופוזיציה 

, כנראה לא  ף אחד לא הגיעא  יה, וכמו שכולם רואים מהאופוזיצדלהגי

הארנונה עם  פוליטיקה  קצת  זה  על  יעשו  בטח  אבל  אותם,  אז  מענין   .

הוידשהציבור שרואה   מדובר.  כרגע את  על מה  שידע  הישיבה  ואת  או 

 ה. תודה רב

גם   י. גסר: לך  אגיד  אני  להיותכי מה  לא,  הכי  .  ול  שמוצקין  תמיד  טענו  הם 

שירובארנונהיקרה   פלייר  איזשהו  שיצא  רק  לתוש,  הראינו  ביםת   ,

 בקריות בגובה של הארנונה.  5שמוצקין היא מקום 

 לא מתאים להם השקר.  י. מרקוביץ:

 אז כנראה שאין להם מה להגיד. גם בתקציב הם לא היו אני חושב.  י. גסר:

להגידצרו  אני ע:"ח. צורי, רה ששלוש    ה  ושלושפעמים העברנ לך  הם    ו תקציב  פעמים 

 באו.  לא 

 א היו. נכון, בתקציב הם ל י. גסר:

לא   ע:"ח. צורי, רה שהם  חושב  כלוואני  בזה  מבינים  לא  הם  פשוטה,  מסיבה  ם,  באו 

מבין?   עד  אתה  הקואליציה  את  לטרטר  זה  לאופוזיציה  תקציב  הרי 

נים בזה כלום והם  ט לא מבי פשו  הבוקר בשאלות ושאלות ושאלות. הם

 באו. זה הכל.  א ל

אם כבר, אנחנו מגישים פעם  אבל יש עוד סברה אחת. אני רוצה לומר   מרקוביץ: י.

שאנחנו חברים    ה חמישיתהעלאת צו ארנונ  ו, ז ת בקדנציה הזאתיחמיש

האופוזי יו"ר  הזמן  בה,  כל  שלו  לציבור  הבטיח  הידוע  השרלטן  ציה 
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להורדת   יפעל  החמהאר שהוא  בפעם  נשמע  לא  קולו  אבל  ישית  נונה, 

שר   נייןבע  רציפות ב הציבור  לכל  ברור  שיהיה  רק  זהו,  אז  ה  ואהזה. 

 וצופה בנו. 

 יאללה מה הנושא הבא.  ע:"ח. צורי, רה

 בעד.   טוב. אז מי בעד אישור צו הארנונה? כולם י. גסר:

 

 '  לתק 13 תק' –אישור קבלת החלטה לאי מתן פטור מארנונה לנכס ריק   .2

  חודשים 6עזבון, לתקופה של עד   למעט נכסארנונה( מ ההנחהסדרים במשק המדינה ) ה

 תקופה זושיוכח שהיה ריק בממועד פטירת בעל הנכס ובלבד 

נכס ריק, תקנה  ה לאישור קבלת החלטה לאי מתן פטור מארנונ  2סעיף   י. גסר:

13   

 אחד. לא, תאשרו את הכל אחד  י. מרקוביץ:

 ה, מה? מ ע:"ח. צורי, רה

 כל הצו.  י. מרקוביץ:

 , 5-ו  4,  3, 2יפים אוקי. אז סע י. גסר:

 לצו הארנונה.  י. מרקוביץ:

 לצו הארנונה, מי בעד? כולם בעד.  י. גסר:

 כל אלה? זה לא בצו הארנונה. ו הארנונה הם בצ ע:"ח. צורי, רה

 תוסיף, תיקון שמה, רק  י. מרקוביץ:

 הם קשורים,  י. גסר:

 , 4יף תיקון כמו שסיכמנו על סעיף רק תוס י. מרקוביץ:

 ?צריך פה לעשות אחד אחד, גילי י. גסר:

 חודשים.   3-גבלה לה י. מרקוביץ:

 יוסי, עדיף פה אחד אחד. אחד אחד, נכון?  ף עדי י. גסר:

 אחד אחד? אוקי.  י. מרקוביץ:

 כן, כי הם מעבר לצו.  י. גסר:

 טוב. י. מרקוביץ:

סעיף   י. גסר: אישור קבלת הח  2אז  לנכס  זה  מארנונה  פטור  מתן  אי  על  לטה 
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תקנה   עד  ל  13ריק,  של  לתקופה  במשק  ההסדרים    חודשים  6תקנות 

ו. פה גם  בתקופה ז   ס ובלבד שהוכח שהיה ריק ממועד פטירת בעל הנכ

ל באמת  צריך  היא  ,לעירייההגיד  אבל  חייבת  לא  רשאית    העיריה 

ר  עומד  והנכס  נפטר  שמישהו  שנה    ,יקבמקרה  חצי  עד  של  לתקופה 

   כולם בעד. . מי בעד?ן פטור מהתשלוםהעיריה תית

 

 לתק'  12 תק' –דש ח לבנייןונה י מתן פטור מארנאישור קבלת החלטה לא .3

 ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( 

לאי    3סעיף   י. גסר: החלטה  קבלת  מאראישור  פטור  חדש,    לבנייןנונה  מתן 

נונה. מי בעד?  קנות ההסדרים במשק המדינה הנחה מאר לת  12תקנה  

   כולם בעד.

 

 למתן פטור לנכס בשיפוצים כלליים ויסודיים בכפוף לטה אישור קבלת הח .4

 להחלטת ועדת שיפוצים ובתנאי שהבקשה התקבלה מראש 

כלל  4ף  סעי י. גסר: בשיפוצים  לנכס  פטור  למתן  החלטה  קבלת  יים  אישור 

להחל בכפוף  התקבלויסודיים  שהבקשה  ובתנאי  שיפוצים  ועדת  ה  טת 

 ? כולם בעד.חודשים. מי בעד 3אש. ואני מוסיף פה מקסימום מר

 

 בהתאם לחוות דעת   שנים 3טיבית בארנונה עד אישור הענקת הנחה רטרואק .5

 היועץ המשפטי

רטרו  5סעיף   י. גסר: הנחה  הענקת  עד  אישור  בארנונה    שנים  3אקטיבית 

 בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי. מי בעד? כולם בעד.  

 

 ישיבה סוף ה

 


