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   2019יוני  10
 ז' סיון תשע"ט 
  479463סימוכין:  

 
 
 

 2020אישור צו מיסים לשנת  10.6.2019ישיבת ועדת כספים מיום:  פרוטוקול הנדון: 
 

 , ז' סיון תשע"ט2019יוני  10:  ב' נערך ביום                                         
 
 

 אורטל בדש: על ידי נרשם:  שגיא רוכל                                        נוהל על ידי
 
 

 שמות חברי ועדת הכספים הנוכחים:
 

 יו"ר ועדת הכספים עילאי הרסגור הנדין             
 חבר הוועדה      דני הרוש                               

 חבר הוועדה אמיר קולמן                            
  חברת הוועדה עו"ד עדי לוי סקופ                   
 חברת הוועדה רו"ח תהילה מימון                  

 
 

 :שמות חברי ועדה שלא נכחו 
 

 חבר הוועדה                              אורן כהן                                            
 חברת הוועדה הדר לביא                                                      

 
 :מוזמנים שנכחושמות  

                         
 גזבר העירייה   רו"ח שגיא רוכל   
 גלית שניידר מימרן       מנהלת אגף הכנסות                               

 אורטל בדש                   אגף ההכנסות                        
 מנהלת מחלקת הגבייה                   שרונה כהנא                                     

          
 על סדר היום: 
 

 .2020אישור צו מיסים לשנת   .1
 

 . 2020מציגה סקירה על שינויי צו המיסים   - גלית שניידר מימרן
 מעבר לעדכון השיעור האוטומטי. התקיים דיון בנוגע להעלאת ארנונה 

 
  –התקיים דיון על מדיניות ההנחות 

 ב'. מבחן משנה
 בשל חוסר היכולת לדעת השפעה כלכלית.להנחות קיימת הסתייגות לגבי מבחן משנה ב' 

 
 הפחתת תעריף עסקים עתירי שטח, ללא פגיעה בהכנסות הרשות.

 מתבקשת בקשה להשוואת רשויות מפורטת יותר מהתמונה המתקבלת.
 

חנים את מבקשות לקבל תמונה גדולה יותר, להבין את האסטרטגיה, בו :תהילה ועדי
 המרחבים שבהם אנחנו יכולים לפעול, תוך שמירה על ההשפעה הכלכלית.

 
 

    טוען כי האסטרטגיה של הבאת נכסים לעיר היא רחבה מאוד ומעבר :עילאי הרסגור
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 לדיון המתקיים כעת והוא ימליץ לראש העיר לערוך דיון בנושא.
 

כבר במשך מספר שנים , השינויים בצו המיסים נערכים בנושאים אלו  : שגיא רוכל
האסטרטגיה שלנו בנושא היא ברורה הכוונה לייצר כושר תחרות לעידוד ומשיכת  עסקים 

חדשים לעיר למול התחרות הקיימת על מנת להגדיל  כפי שעשינו בנושא חברות הביטוח 
ומשרדי עתירי שטח בעבר , כל זאת מבלי לייצר הפחתה ופגיעה בהכנסות הרשות 

ד תיקון עיוותים היסטוריים בצו , ככל וניתן לבצע גם אם זה מבוצע , זאת לצהקיימות
 לאורך מספר שנים בשל מגבלת העדכון וקווי המדיניות של משרד הפנים.

 
למספרות זאת בשל  הסתייגות מהתעריף שנקבעמועלית - תעריף מספרות ומכוני יופי

לעשות את   אלף לשנה ,מוצע 500ההשפעה הכספית והפחתת ההכנסה לעירייה בסך 
 על פני מספר שנים .ההפחתה באופן מדורג 

 
 יש לפתוח את הנושאסבורה שרשימת האזורים והחלוקה לשכונות.  - תהילה מימון

כך שיהיה תעריף שונה רק בשכונות  ההטבה ההיסטורית בתעריף המופחת שינוי ולשקול 
 .שאכן זקוקות לכך נכון להיום

 
 רבהשינוי כזה צפוי לעורר התנגדות על הנושא ובציבור קיימת הסתמכות  - הר סגורעילאי 

 בקרב הציבור.
 

בנוגע לנושא של תוכנית התייעלות, קשה לי לקבל החלטה שלא להעלות  – תהילה מימון
, אני אצביע בעד כי אני ארנונה מבלי לדעת את התוכנית המלאה להתייעלות והתנהלות

ינה מבעירייה ולקצץ הוצאות ולכן אני לא מאסבורה שניתן לערוך התייעלות משמעותית 
 .שנכון להעלות את הארנונה לתושבים לפני בחינת הנושא

 
מוקדם יותר על מנת שיוכלו לעבור  החברים מבקשים להבא, לקבל חומרי רקע והשוואה

 על החומרים.
 

 2020אישור צו המיסים לשנת  הצבעה: 
והשינויים בו כפי שהוצג , מלבד הנושאים   2020מובאת להצבעה אישור צו המיסים לשנת 

ועדכון תעריף הבאים עליהם תערך הצבעה נפרדת  : סעיף מבחן משנה א להנחות , 
 מספרות ומכוני יופי. 

 
 : עילאי הרסגור, דני הרוש, אמיר קולמן, עדי לוי סקופ, תהילה מימוןבעד

 
 להנחות ' במבחן משנה  :הצבעה

 
 מקבלת את המלצת הצוות המקצועי. – עדי לוי סקופ

 
 : עילאי הרסגור, דני הרוש, אמיר קולמן, עדי לוי סקופ, תהילה מימוןבעד

 
נערך דיון בנושא הצו, תוך התייחסות  . 19:40נכנס לישיבה בשעה  - רפי סער -ראש העיר 

 מפורטת לנושא העדכון האוטומטי, מדיניות ההנחות ונושא המספרות.
 

 פה אחד.  - בנושא מספרות ומכוני יופי הצבעה 
  

 שגיא רוכל  רו"ח
 סבא-גזבר עיריית כפר
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