כ"ט בטבת
 6בינואר
מספרנו

תשע"ט
2019
מה5060/

פרוטוקול
ישיבת מליאת המועצה
ד' שלא מן המניין לשנת 2018
מיום ראשון ,כ"ב בטבת תשע"ט30.12.2018 ,

 -הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 03-5373237 :

1

משתתפים :
חברים:

סגל:

מר יוסף ניסן
גב' ברוריה אליעז

 ראש המועצה -חברת מועצה

גב' יהודית בלום

 -חברת מועצה

גב' רונית דמרי עייאש

 -חברת מועצה

גב' עדי זנד

 -חברת מועצה

ד"ר עפר לוי

 -חבר מועצה

מר כפיר מימון

 -חבר מועצה

עו"ד קובי נודלמן

 -חבר מועצה

מר שלומי שטרית

 -חבר מועצה

עו"ד עופר רזניק

 -יועץ משפטי

גב' עדנה זטלאוי

 -מזכירת המועצה

רו"ח ליליאן אדרי

 -גזברית המועצה

אדר' סלאבן פנוביץ'

 -מהנדס המועצה

גב' בתיה הרפז

 -מנהלת מחלקת חינוך

מר דני מלכה

 -מנהל שירותי חירום

מר עובדיה צבי

 -מנהל שפ"ע

על סדר היום:
אישור צו הארנונה לשנת . 2019

2

מר יוסף ניסן :

טוב חברים ערב טוב ,אני שמח לפתוח את הישיבה הראשונה שלי
כראש מועצה ,ישיבה מן המניין ,אומנם הייתה לנו ישיבה חגיגית
ראשונה ,אבל יש לנו ישיבה מן המניין ,למעשה אחרונה לשנה זו,
וזו הישיבה הכי חשובה של השנה שבה אנחנו מאשרים את
התקציב .לי זה מוזר לשבת כאן ,אני רגיל לשבת במקומות אחרים,
אז זה גם משמח אותי באופן אישי להחליף מקומות .וכמו שאמרתי
אנחנו מאשרים כרגע ,אנחנו מתחילים קודם כל בצו הארנונה,
אנחנו נאשר את התקציב ,ואחרי זה יש לנו עוד איזה דבר קטן ,ואני
רוצה ל פתוח בכמה מילים ,שזה מאוד חשוב לי באופן אישי.
הסתיימה מערכת הבחירות ,אני חושב שהישיבה הראשונה שהייתה
ישיבה חגיגית ,שכולנו נשבענו אמונים ,אמרה לאן פנינו מועדות.
אני נבחרתי ואני חושב שהציבור יצפה מכולנו לאחד ידיים לשלב
ידיים ,כדי שהיישוב הזה יצליח ,זה לא עבו דה רק שלי ,זה עבודה
של כל אחד מכם ,ואני נפגשתי עם כולכם ואמרתי שהדלת פתוחה
תמיד ,כל מי שירצה לעסוק בעשייה חיובית לטובת היישוב יתקבל
בברכה  ,הדלת שלי תמיד פתוחה ,הידיים מושטות לשלום ,היו פה
דברים אחרים  .אנחנו פתחנו דף חדש ,ואני חושב שזה גם נכון ,זה
גם מה שהצ יבור רוצה ,זה מה שהציבור מצפה מאיתנו ,שכולנו
נשלב ידיים ,כל אחד יכול לתרום את תרומתו בתחום שחשוב לו,
אני גם במהלך השנים הסקתי את המסקנות שלי ,טעיתי גם לא
מעט ,תיקנתי את עצמי ,ואני חושב שבסופו של דבר גם הציבור
הבין את זה ,ואני פונה עכשיו לכל חבר מועצה בעיקר החדשים ,יש
לכם המון מה ללמוד המון ,גם לחברי סיעתי ,המון מה ללמוד,
השנה הראשונה היא שנת לימוד ,אתם תלמדו המון איך נראה
תקציב ,איך מתנהלת מועצה ,מה זה אומר תקציב מועצה ,איך
מיישמים אותו אחר כך ,מה ההשלכות של זה ,איך מתנהלות
מחלקות המועצה ,הידע פה שנדרש הוא עצום ,ואי אפשר ללמוד את
זה לא בחודש אחד וגם לא בחצי שנה ,זה לוקח המון זמן ,אני
חוויתי את זה על בשרי ,אגב גם עכשיו אני עוד לומד .אני חייב
לומר שלשבת בכיסא של ראש המועצה מלמד אותך המון דברים
אחרים ,שעד שאתה לא יושב שם אתה לא נחשף אליהם מטבע
הדברים ,וככה הם פ ני הדברים .קיבלנו ,אני קיבלתי את המועצה
בתקציב חסר השנה של  2018של  ,₪ 1,700,000אל ה היו תמריצים
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שהיינו אמורים לקבל אותם ממשרד הפנים בגין מתן היתרי בנייה.
משרד הפנים רצה לעודד רשויות לתת היתרי בנייה ,רצה לעודד את
הבנייה במדינת ישראל ,וכל רשות שנתנה מעל  200היתרים קיבלה
תמריץ של  ₪ 9,000להיתר ,לנו התמזל המזל שבסופו של דבר זה
לא בא לידי ביטוי ,ובשנת  2017נתנו בגלל הדיור המוגן מעל 350
היתרים ,זה היה אמור להכניס לקופת המועצה סדר גודל של 3
מיליון  ,₪בהערכה שמרנית תקצבה הגזברית  ,₪ 1,700,000שזה גם
היה סוג של יומרנ ות מכיוון שזו הכנסה חד פעמית ולהתבסס על
תקציב שנמשך על פני שנים  ,יש עם זה בעיה מסוימת ,והיה צריך
לבצע פעולות כדי לצמצם את ההשלכות שיש לזה על ה שנים הבא ות ,
מכיוון שזאת הכנסה בחסר .ובסופו של דבר משרד הפנים שינה את
הקריטריונים ,ורשויות בעלי חתך סוציו אקונומי  9לא קיבלו את
התמריץ הזה .זה יצר לנו גירעון בתקציב של  2018של .₪ 1,700,000
מיד ביצענו כמה פעולות מהירות ,צמצמנו איזה  ,₪ 800,000מעמיד
אותנו במצב שאנחנו לא רשות איתנה ,כי רשות איתנה יכולה להיות
בתקציב חסר של אחוז אחד מסך התקציב .זאת אומרת שאם
התקציב עומד על  43מיליון  ,₪עד  ₪ 430,000אתה עדיין נחשב
רשות איתנה ,ויש לזה יתרונות בעבודה מול משרדי ממשלה .משרד
הפנים לא מתערב לא בגיוס כוח אדם ובתקציב ובהעברות
תקציביות כאלה ואחרות ,זה מקל עלינו את החיים ,אגב גם משרד
הפנים מעודד רשויות איתנות ,מכיוון שזה גם דורש ממנו פ חות
התעסקות ופחות זמן שהוא מבזבז על חשבון רשויות אחרות
שבאמת צריכות את משרד הפנים .נפגשתי עם כל הקבלנים ,הצבתי
לעצמי מטרה ,עוד מעט אני אדבר על שנת  , 2019אבל המטרה
המיידית איך אתה מצמצם מ  ₪ 800,000-ל  ,₪ 400,000 -זה להוריד
לקבלנים שעובדים עם המועצה כסף בחשבונ יות של חודש דצמבר.
אגב אני נכנסתי ב  4.12.18 -לתפקיד ,והצלחנו באמת במאמץ משותף
להוריד את זה ל  ,₪ 420,000-זאת אומרת הקבלנים הורידו,
הסכימו ,אגב הם לא היו חייבים ,הם הסכימו להוריד ₪ 400,000
מהחשבוניות של חודש דצמבר ,על מנת שהרשות הזו תעמוד עדיין
כאיתנה .אז זה מהלך שעשיתי אותו וזה עבודה סביב השעון ,לא
צריך להגיד לכם במה זה כרוך ,ובאמת הצלחנו לעמוד ביעד הזה.
נערכו כמה ישיבות עם הממונה על המחוז לילי פיינטוך שהיא
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בהחלט קואופרטיבית ומשתפת פעולה ,על המצב של המועצה ומה
צריך לעשות להבא ,מכיוון שכבר לשנת  2019נכנסנו לגי רעון של
 ₪ 2,800,000וזה נובע גם מהחסר הזה שלא קיבלנו את התמריצים,
יש פה עוד כל מיני נושאים מסביב שהם מעמיסים על קופת
המועצה ,למשל שכונת שרונית שאנחנו צריכים לתת שירות
מוניציפאלי ל  15-משפחות בסדר גודל של מאות אלפי שקלים ,אם
זה תאורה ,ואם זה פינוי זבל ואבטחה  ,וגם שמה היינו צריכים
לצמצם שוב בצורה הגיונית ,יש לנו אחריות ,לי ולכולם יש אחריות
כלפי התקציב וכלפי התושבים וכלפי היישוב הזה ,אין מקום אחר
להבין את המכניזם הזה .וגם לשנת  2019עשינו כמה מהלכים
גדולים על מנת להגיש תקציב מאוזן ,כשבתקציב המאוזן הזה
שמרנו על ת קציב חינוך שהוא נשמר ולא נגענו בו ,שזה הישג גדול
במצב שנוצר ,אתם צריכים להבין את זה ,זה לא דבר מובן מאליו
ולא פשוט .במהלך היומיים האחרונים עשינו שמיניות באוויר על
מנת להגדיל את התקציב הזה של החינוך ,על אף המצב הקשה
והצלחנו ,אנחנו נגדיל בעוד  ₪ 180,000את תק ציב החינוך -
מר שלומי שטרית :מעבר לתקציב?
מר יוסף ניסן:

לא ,בתוך התקציב עצמו ,העברנו ממקום למקום שהצלחנו לחסוך
בו ,וזה לא סוף הפרק .אני אומר לכם שהתקציב הזה הוא תקציב
שיעבור שינויים במהלך השנה ,איפה שאפשר לחסוך כסף ויש איפה
לחסוך ,אני כבר רואה כמה נקודות שאנחנו יכולים להתייעל בהם
בתקציב המועצה ,אנחנו נעשה את זה  ,זאת האחריות שלי ,אני
הבטחתי לציבור כמה הבטחות ואני עומד לקיים אותם ,בסדר?
אמרתי ש  30% -מתקציב החינוך יגדל ,תקציב החינוך יגדל ב 30% -
בסוף הקדנציה שלי ,וכמה שיותר מהר ,אני הראשון שאשמח שזה
ייקרה ,הראשון .ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לשתף
פעולה ,להבי ן שהתקציב וכל תקציב אין  100%מרוצים ממנו ,זה
לא קיים ,אבל אני חושב שהוא תקציב נכון ,הוא תקציב טוב
בקונסטלציה הנוכחית .אני החלטתי  2החלטות ,שאחת היא לחלק
שקיות לתושבים ,אני חושב שזה משהו שעלה גם במהלך מערכת
הבחירות 90% ,מהתושבים רוצים את זה ,וזה שיפור השירו ת
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לתושב נקודה .עשיתי  2מהלכים ששניהם לטובת התושבים ,אחד
זה השקיות ,גם כן לא בעלות גבוהה ,ממש פרומיל מהתקציב ,ואני
חושב שזה יזכה לאהדה וקבלה של התושבים ,אי אפשר לחשוד בי
שאני לא רוצה לטובת התושבים ואני לא יודע מה התושבים רוצים,
ומה יעשה טוב ולא טוב ,ובסופו של דבר גם האחריות עליי ,אני
לוקח את האחריות הזו ואתם צריכים לשתף איתי פעולה ,כמובן
בהערות כאלה ואחרות ,שאגב גם הערות שהם בונות ואם הם
במהלך השנה הם מתקבלות הם הגיוניות הם יתקבלו וגם הם
יבוצעו .אז זאת ההחלטה הראשונה שקיבלתי ,וזו החלטה מאוד
שולית בעיניי .והה חלטה השנייה זה למנות לי עוזר ,כדי להצליח גם
בקונסטלציה הנוכחית ומגוון העומס ומגוון הנושאים שעומדים על
הפרק הוא עצום ,הוא עצום ,אתם צריכים לעבור איתי יומיים
שלושה פה במועצה כדי להבין .אגב חלק מהאנשים פה איתי ,עברו
איתי כמה וכמה ימים כאלה יכולים להעיד ,מגוון הנושאים
והנושאים לטיפול הוא גדול ורחב וצריך עוזר .עוד הפעם עשינו גם
התייעלות שגם יש לה השפעה על הדבר הזה ,אבל זה בינתיים המצב
הקיים ,זה דבר שישרת את התושבים 2 ,הפעולות האלה ישרתו את
התושבים .נכון דיברו על זה שאני אמנה מנכ"ל בתקופת הבחירות,
לא היה ולא יהיה ואני גם התחייבתי על זה ,וכל מה שהתחייבתי גם
מתקיים .לא הבטחתי שום דבר שאני לא יכול לעמוד בו ושאני לא
אקיים אותו.
מר יוסף ניסן:

עכשיו אני רוצה ,יש לי עוד דברים לסכם בסופו של דבר ,אבל אני
רוצה שליליאן תאמר כמה מילים על התקציב ,היא הכינה -

גב' עדנה זטלאוי  :לא תקציב ,ארנונה.
מר יוסף ניסן:

סליחה על הארנונה .כמה דברים בנושא הארנונה ,אגב בנושא
ארנונה  2דברים מרכזיים  ,כשאנחנו מדברים על  , 2019אמרתי
שסדר העדיפות שלי בחסכון הוא אחד הקבלנים שעובדים עם
המועצה ,שתיים אנשי העסקים פה ביישוב ,שלוש זה העובדים
עצמם ,והכריחו אותי לדבר גם על העובדים ,אז אני אדבר על
העובדים בעל כורחי ,ואחרי העובדים בא הכיס של התושבים .אז
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הצלחנו בשנ ה הראשונה הזו שלי לא לגעת בכיס של התושבים ,שזה
גם הישג בפני עצמו .חלק מחברי המועצה חשבו שכן נכון להעלות
ארנונה לתושבים ,אני החלטתי שזה לא נכון בשנה הזו ,ואם אפשר
להסתדר בלי זה אז אנחנו נסתדר בלי זה וככה נמשיך .לגבי
הארנונה העלינו  5%בסעיף של העסקים ביישוב .יש פה את ...פוטו
וולטאים שעל פי משרד הפנים היינו חייבים להכניס אותם בתקציב.
אני רציתי להוריד ארנונה לאנשי עסקים בבתים ,זה לא יכול
להסתייע כי משרד הפנים מגביל אותך באפשרות להוריד בארנונה
סדר גודל של  , 2%לא ,פחות מ . 2% -
גב' עדנה זטלאוי. 0.32% :
מר יוסף ני סן:

 0.32%ירידה ,עסקים בבתים משלמים  ₪ 340למ"ר ,שבמיתר
משלמים  ₪ 90למ"ר .זה אומר לאנשי עסקים אנחנו לא רוצים
עסקים בבתים ,לדעתי זה לא נכון ,אנחנו נעבור על זה בשנה הבאה
לראות איך אנחנו משפרים את הסוגיה הזאת .אז ליליאן תוסיף
כמה דברים בנושאים של הארנונה.

גב' ליליאן אדרי :אז ככה קודם כל יוסי נכנס מיד לעניינים ,כך שככה גלשנו לכל
הנושא הזה ,גם ארנונה וגם תקציב בבת אחת זה פשוט עומס ,אבל
הצלחנו .הנושא של הארנונה אנחנו העלינו ב  , 0.32% -אני שלחתי
לכם גם את דברי ההסבר ,זה בסך הכול עדכון של הארנונה לפי
נוסחה שמשרד ה פנים קבע .בנוסף העלינו חריגה לכלל הסיווגים
מסעיף ב' עד י"א שזה ארנונה לעסקים ומסחר ושירותים ,ולקרקע
התפוסה שיש בה המון המון בעלי עסקים כמו רכבת וכמו צה"ל,
שיש המון קרקע תפוסה וזה חשבנו שאנחנו צריכים להעלות .סך
הכול ההכנסה שתהיה מהעלאה הזאתי אמורה להיות ₪ 90,000
לשינוי הזה .התוספת של ה  0.32% -אמורה להכניס לקופת המועצה
ממגורים בסך הכול  ₪ 53,000ו  ₪ 90,000-מעסקים .עכשיו הכול
כמובן העלאה חריגה דבר שמותנה באישור משרד הפנים והאוצר,
זה משהו שהוא לא סגור ,זה תהליך ,זה לוקח  3-4חודשים ונקווה
שיאשרו לנו בגלל המצב שלנו  .השינוי השלישי שעשינו זה עומד
להיכנס אלינו דיור מוגן ,אנחנו אמורים עוד שנה ב  2020-להתחיל
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לחייב את הדיור המוגן  ,מדובר שם על הכנסה של כ  2-מיליון ₪
מארנונה ,אנחנו היינו גם חייבים להכניס את התיאור הזה שנקרא
דיור מוגן לסיווגים .משרד הפנים מחייב רשויות מקומיות שיש
במסגרתם דיור מוגן שהתעריף למגורים יהיה בדיוק כמו תעריף
לדיור מוגן ,אז זה השינוי השלישי .השינוי הרביעי שהוספנו אזור
מסחרי חדש לשכונת שרונית ,שכונת שרונית בהתהוות ,וזה משהו
שאמור להיות אולי ב  2020-רלוונטי ,אבל טוב שעשינו את זה לפני
שהתחלנו לחייב .הדבר הח מישי ,הכנסנו לתיאור מרפאות את בתי
חולים קופות חולים וגם מחלקות אשפוז ,זה אמור להיות בדיור
המוגן .השינוי השישי זה שהכנסנו  ,כמו שיוסי אמר  ,לחייב ארנונה
במערכת סולרית ,יש לנו  4מתקנים סולריים ב  4-מוסדות ציבור,
ואותם אנחנו אמורים לחייב ,החיוב הוא בסך הכול  ₪ 2,000כל
שנה ,אבל בהחלט שאנחנו החלטנו שאנחנו גובים את זה אחורה ,כי
זה לא היה בצו הארנונה .השינוי השביעי זה שנוספה בתוך מבחן
ההכנסה של הארנונה בהנחות ארנונה יש עוד טבלה שאומרת בגדול
תושב שיש לו הכנסה של  ₪ 5,000יכול כן לקבל מהמועצה איזה
שהוא אחוז מסוים של הנח ה ,מה שלא היה .אגב זה שינוי בתקנות
ההסדרים במשק ,ואנחנו אימצנו אותו .השינוי השמיני זה כל אדם
שיש לו בן נכה זכאי ל  33% -הנחה עד  100מ"ר ,שינינו את זה כי
ראינו שברשויות אחרות אין את הגבול של גיל  , 18ואנחנו הוספנו
שזה יהיה בעצם לכל אימת שיש קצבת ילד נכה .הסעיף האחרון זה
שכולם יודעים שתקנות ההסדרים תיקנו את הנושא הזה והוסיפו
הנחה לחייל מילואים פעיל ,יש לנו רשימות ממשרד הביטחון
שקיבלנו ואנחנו מאמצים את ההנחה הזאת .בלהבים יש לנו המון
חיילים שעושים מילואים ,יש איזה  , 250לא כולם מחזיקים נכסים,
אבל ההנחה הזאת אמורה ל הוריד מתקציב המועצה כ ₪ 40,000-
לזכאים בלהבים .בגדול זה השינויים העיקריים .מה שאני רק רוצה
להוסיף זה שאנחנו בשנת  2019אמורים לאשר שוב פעם צו ארנונה,
צו הארנונה יהיה רגיל לא כמו בשנת בחירות ,הוא יהיה ...בסוף
יוני  2019אנחנו נאשר צו ארנונה חדש שיהיה בתוקף ל  . 2020-עם
הראייה של יוסי החדשה יש המון המון שינויים שאנחנו רוצים
לעשות והוא רוצה לעשות ,יש איזה שהם היבטים של מיסוי עירוני
שאנחנו נביא את זה כמובן אליכם .פחות או יותר התוספת לתקציב
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המועצה כמו שאמרתי הוא מינורי ,באמת מינורי ,כי שתבינו
ההוצאות של המועצה ,ההוצא ות העיקריות שזה  95%שהם
קבלניות ושכר לא עולים באותם אחוזים ,הם בעצם גדלים יותר
מאשר אותו עדכון קטן של הארנונה ,ולכן אנחנו תמיד צריכים
להיות יצירתיים ולראות איך אנחנו פעם בשנה מתחילים תקציב
מאוזן עם כל הקשיים שבעניין .אנחנו עושים את זה כבר כמה
שנים ,אני כאן  18שנים ,ואנחנו עושים את זה ואנחנו מקווים שגם
שנת  2019תהיה מאוזנת ותתקבל בברכה .כשאנחנו נכנסים לשנה
אז אנחנו כבר מתחילים לעבוד ורואים שבאמת מה שתכננו ,כי
תקציב מבחינתנו זה תכנית ,היא יכולה להיות גם עם שינויים ,וכל
שינוי יבוא כאן לשולחן המועצה ואתם תדעו א ותו ,ובגלל שאנחנו
רשות איתנה יש לנו את הסוברניות כן לשנות מסעיף לסעיף וכמובן
שזה יהיה באישור המועצה ורק באישור המועצה ,וזהו אנחנו
נכנסים לתקופה של צמצומים של התייעלות ביתר בגלל האילוצי ם
הכספיים ,נקווה שלא נשפוך את התינוק עם המים ונמשיך לתת את
השירות הטוב ב להבים לתושבים.
מר יוסף ניסן:

בואו נפתח את זה לדיון ,נתחיל מכפיר .קודם כל נושא ארנונה
סיימת?

גב' ליליאן אדרי :צו ארנונה כן.
מר יוסף ניסן:

אוקיי ,מי בעד צו הארנונה?

??? :

או הערות ,מי שיש לו הערות?

מר יוסף ניסן:

בבקשה.

??? :

כפיר ,צו ארנונה הערות?

מר כפיר מימון:

אני בעד.

גב' רונית ד  .עייאש :זה לא הצבעה עוד?
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??? :

עוד לא הצבעה ,הערות יש?

גב' רונית ד  .עייאש :לי יש הערה ,שאלה .כתוב פה בצו של גדעון פישר.
גב' עדנה זטלאוי :בחוות דעת.
גב' רונית ד  .עייאש :בחוות דעת ,כתוב פה שעל המועצה לאשר את צו הארנונה של
 2019עד ליום ה  20.2.19 -מבחינת התאריך .מה היה בוער לאשר
אותו עכשיו?
מר יוסף ניסן:

אני אסביר ,בכל שנה הארנונה כמו שאת יודעת מאושרת עד סוף
יו נ י ואת התקציב אישרנו בדצמבר ,אז לא קרה שום דבר הסדר
נשמר ,זה אות ו סדר שקיים כל השנים והוא גם סדר נכון ,מכיוון
שאתה בונה תקציב על סמך הארנונה שאתה הולך לגבות ,ואז אתה
מציג תקציב מאוזן.

מר קובי נודלמן:

ולא חלק מהתקציב.

(מדברים יחד)
מר יוסף ניסן:

בהחלט חלק מהתקציב.

גב' דורית כהן:

מרגע שיש לך התייחסות בתקציב לארנונה אם את מאשרת ...למה
לחכות אחרי אישור תקציב?

גב' רונית ד  .עייאש :מצוין מעולה ,זאת התשובה שזה .אז בואו נדון בתקציב ואחרי זה
נראה אם יש לנו איזה שהיא אופציה לשחק עם הארנונה כדי לסגור
אותה .בואו נדון בתקציב -
??? :
מר יוסף ניסן:

לא ,לא.
העלית את הסוגיה הזו ,אמרנו -
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גב' רונית ד  .עייאש :בהמשך לתשובה שנאמרה ,זה חלק מהפתרון ,הארנונה הוא חלק
מהפתרון של התקציב .אז בואו נדון בתקציב ,נראה את ההשלכה
שלו ואז נראה את הארנונה אם יש לך יתרון או פלוסים או
מינוסים ,כי את הזמן הזה עורך הדין נתן לך.
מר יוסף ניסן:

אין בעיה ,אבל אנחנו לא הולכים לגעת באר נונה ,זאת ההחלטה
שלי ,ואני חושב שיש לנו פה תמימות דעים בנושא הזה.

גב' רונית ד  .עייאש :ולפיכך -
מר יוסף ניסן:

אין לי בעיה שתעלי את זה להצבעה ,אבל אני חושב שזה מיותר,
מכיוון שהחלטנו על סדר מסוים שרוב -

גב' רונית ד  .עייאש :לא ,אני שאלתי את השאלה הזאת ממזמן לא קיבלתי עליה
תשובה עד היום ,אז -
מר יוסף ניסן:

אני אמרתי לך ש -

גב' רונית ד  .עייאש :במיילים שנשלחו שאלתי את השאלה.
מר יוסף ניסן:

אני אמרתי לך שהסדר הוא זה ,מאשרים צו ארנונה ואחרי זה את
התקציב .בונים את התקציב על סמך הארנונה שאנחנו מאשרים
אותה .כי עכשיו זה לפתוח את הכול לדיון ,אנחנו נתנו  4מועדים
בשבוע האחרון לדון בתקציב ולשאול את כל השאלות ,אנחנו באים
לפה לאשר את הדברים.

עו"ד עופר רזניק  :זה חשוב לומר שרוב המועצות ואנחנו יודעים במשרד ,כי אנחנו
מייצגים הרבה מהם ,כבר אישרו מזמן את צווי הארנונה שלהם.
וכאן באמת אנחנו מתקרבים כבר ליעד .יש תהליך גם באישור של
משרד הפנים ,חשוב לא לחכות לרגע האחרון ,זאת אומרת אנחנו
כבר נמצאים בזמן פציעות מהבחינה של צו הארנונה ,גם לפי מה
שראיתי כאן השינויים הם מינוריים ,באמת הם לא ,אני לא חושב
שמצדיקים ,זאת אומרת בדרך כלל כשיש שינויים מאוד גדולים אז
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אפשר לחבר את זה עם התקציב מחברים ,בגלל שההשלכות כאן הם
לא כל כך גדולות ,אז אני לא יודע אם חשוב כל כך לשנות את זה
סדר היו ם של המליאה בגלל זה.
אפשר להציג אותו? לדעת מי מדבר.

דוברת:

גב' עדנה זטלאוי :יש לכל אחד שם.
עו"ד עופר רזניק  :אני מצטער אם אני לא הצגתי את עצמי ,אני מגדעון פישר אני עופר
רזניק ,אני עורך דין שמייצג.
אוקיי ,יש למישהו עוד הערה? אוקיי ,מי בעד צו הארנונה? מי נגד?

מר יוסף ניסן:

נמנע?
גב' עדנה זטלאוי :מי נמנע?  . 2עדי ורונית .בסדר גמור.
תוצאות ההצבעה:
בעד –  ( 7ניסן ,אליעז ,בלום ,לוי ,מימון ,נודלמן ,שטרית)
נמנע – ( 2דמרי עייאש ,זנד)
עו"ד עופר רזניק  :אז רק להכריז.
גב' עדנה זטלאוי :אנחנו מכריזים על אישור צו הארנונה וסוגרים את הישיבה.
צו הארנונה התקבל ,סוגרים את ישיבת צו הארנונה ופותחים את

מר יוסף ניסן:

ישיבת התקציב.
החלטה  :הוחלט ברוב קולות לאשר את צו הארנונה לשנת  2019כפי שהוצג על ידי
גזברית המועצה.

____(_____)-
גב' עדנה זטלאוי
מזכירת המועצה

____(_____)-
מר יוסף ניסן
ראש המועצה
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