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בנושא צו  2611612החלטת ועדת כספים מישיבתה ביום אישור  11

 21121הארנונה לשנת 

 

 שלא מן המניין השניהאת הישיבה אני פותח ערב טוב,  :צביקה צרפתי

 בנושא אישור צו הארנונה1 

 אם יש הבהרות?  ה בן חמו:יהוד

 יש הבהרות לגבי הצו?  :צביקה צרפתי

כולם קיבלו את החומר, אני מבקש אם יש למישהו שאלות,  יהודה בן חמו:

 הבהרות1 

שואלים אם יש  יש הבהרות, שאלות בנושא צו הארנונה? :צביקה צרפתי

 השגות או הערות לצו הארנונה1 בבקשה1 

יש פה איזשהו משפט שלא ברור לי1  ע"י משרד הפנים, :יעקב אביטל

כתוב: "אם וככל תאושר הבקשה המוגשת לשינויים בצו 

 המיסים ע"י משרד הפנים"1 משרד הפנים עוד לא אישר?

 הוא צריך לאשר1 כן, הוא מאשר בסופו של דבר1  :צביקה צרפתי

למשרד הפנים לאשר לך1 אתה לא מאשר לבד1 אתה ממליץ  יהודה בן חמו:

 זה הנוהל1

1 :ביקה צרפתיצ  בבקשה, אתי

 מי מציג את הנושא? מתחילים? :לוי אהוד יובל

 לא, לא מציגים1 לא צריך1  אל:-אתי גן

 ישר עוברים למה?  :לוי אהוד יובל

 אם יש השגות או הבהרות,  :צביקה צרפתי

כן, יש השגות1 אם אנחנו מדברים על היטל הארנונה, ואם  :לוי אהוד יובל

מלעשות הצגה, וניסיתם עים היום הבנתי נכון שאתם נמנ
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לעשות מחטף, אם הבנתי שזה המצב, אני רוצה להגיד לכם 

שקודם כל אם בדקתם את התוצאות הכלכליות הנפלאות 

הרזרבה של הגבייה בעיריית כפר סבא, את הרזרבה, 

שקל  ...,.00-ששימשה לעוד מסיבות, הרזרבה ששימשה ל

כי להקים  לתאגיד התרבות1 הוצאות החכמה חד פעמיות

הוצאה חד פעמית שקל לרישום אבל  ...,2תאגיד זה עולה 

 להקמת תאגיד זה דבר שאי אפשר לקבל עליו פירוט1 

יש כספים בעיריית כפר סבא ואז אתה בא ואתה שואל,  

? חייבים? ? בשביל מה? צריךתוספת 213%חייבים לקחת 

שמענו פה תשובה נורא מעניינת1 שמענו פה לפני שצרחו על 

שחייבים, אין לנו ברירה1 אז שאלנו את ברת גן אל, הג

ושמענו שחייבים, אבל  ,היועצת המשפטית מה זה חייבים

 היועצת המשפטית לא אמרה את זה1

, מסתבר אז היום אתם תשבו פה בתור חברי קואליציה 

אתם הולכים להצביע ההחלטה שלכם כבר ידועה מראש, ש

ולא תמיד  טה1באופן הקבוע שאתם מצביעים עבור כל החל

ראינו אתכם מתווכחים1 אז אני אבקש ברשותכם, מעבר 

לזה שאני לא הולך לספר לכם את מה שידוע מראש, יש 

עודפים, הכספים האלה מגיעים למטרות בכלל לא מוסכמות 

  ולא מובנות1

אני רוצה לשאול את גב' היועצת המשפטית, עו"ד בתיה  

ם חייבים בראף, שכתבה חוות דעת מאוד מעניינת, הא

לייקר את הארנונה? יש נוסחא, יש חוק הסדרים, יש 

התייקרות כאן, והתייקרות כאן1 חישבו את הנוסחא 

ומה? מצד אחד אפשר לייקר את  213, יצא בשלטון המקומי

הארנונה, מצד שני אנחנו יודעים שיש עיריות שלא מייקרות 
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ואפילו מורידות1 חולון, ראשון שמענו שחס וחלילה הורידה 

 את הארנונה1

אני רוצה לשאול את הגב' היועצת המשפטית בפורום הזה,  

, איך יכול להיות שמצד אחד כותבים על דבר שהוא קוגנטי

כי לא הגעתי לרמה שאני יכול לחלוק ובאמת לעניות דעתי 

 על גדולים ממני1 אבל בניסיון להבין את המילה קוגנטי

חבר לי לא מתשהוא דבר כופה שלא ניתן להתנות עליו, 

 שניתן אבל בכל זאת לפנות ולבקש1בא אחריו השבמשפט 

הוא לא כל אם אני יכול לפנות ולבקש, אז מה שנאמר לפניו  

כך קוגנטי1 אי אפשר למכור אדם לעבד1 אני יכול להתנות 

אני יכול לעשות הרבה דברים אחרים, אבל לא על זה? לא1 

ת כפר אז אני לא נמכרתי לעבדות לעיריי להימכר לעבדות1

 סבא1 הכיס שלי הוא לא כיס של עיריית כפר סבא1 

אם כתוב קוגנטי בחוות דעת אני מצפה שזה דבר שלא ניתן  

ואם אני מבין במשפט אחריו שכתוב שניתן  1להתנות עליו

ביקשו1 אז מה שכתוב לבקש ויש עיריות שעשו את זה, גם 

 לפניו הוא לא כל כך כופה1 

להחליט היום שאתם יכולים חברי הקואליציה אתם יכולים  

להחליט היום שאתם לא רוצים התייקרות1 כדאי לכם 

אפילו, זו שנת בחירות, זה יהיה משעשע לראות אתכם 

השאלה שלי מופנית ליועצת המשפטית, מתאפקים1 אבל 

 מכם אין לי אף ציפייה1

 תודה1 אתי, בבקשה1  :צביקה צרפתי

מנגנון אוטומטי שהוא  אני רוצה להתחיל מזה שנכון שיש אל:-אתי גן

קבע עבור העיריות כמה הן יכולות לעלות1 כאשר המנגנון 

כנס אליה, אבל היא הזה מסתמך על נוסחא שאין טעם להי
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לוקחת כל מיני עלויות שעלו במשך השנה במשק1 כמו שיש 

ואני לא יודעת, כנראה שלא הציגו לכם את צו הארנונה, 

לות והנחות לכל בצו הארנונה עיריית כפר סבא מבקשת הק

 לפי סיווג ענפי להוריד את הסכומים1מיני גופים 

כרת טוב, יש אפילו גופים שמבקשים אם אני אם אני זו 

זוכרת, בנקים, חברות ביטוח, נדמה לי שאפילו אומרים 

 לרדת בשני שליש מהסכום, אם אני זוכרת, תתקנו אותי1

ואז כמובן צריך לבקש אישור של משרד הפנים ומשרד 

 צר1 האו

מנם אומרים אותו הדבר בקטע הזה של העלאה, שהיא, א 

אוטומטי כי לפני שנים, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, 

לפני שנים היתה כל רשות מעלה איך שמתחשק לה לפי כל 

ההסדרים וקבע איזושהי מיני נוסחאות1 ואז בא חוק 

נוסחא, נוסחא קבועה1 ואמרו זו הנוסחא1 אבל יש לה 

בין העלאה של אפס לבין העלאה כמה בנוסחא הזו 

 שאומרים1 

ברור שאם מחליטים להעלות מעל הנוסחא האוטומטית  

צריך לבקש אישור1 אבל אותו הדבר גם בקטע שאם רוצים 

גם עיריית ראשון, גם עיריית חולון פחות1 כלומר, 

כשהחליטו מה שהן החליטו הן ביקשו את האישור1 אחד 

פנים ומשרד האוצר שמשרד ההדברים באישורים זה 

אומרים בבקשה תוכיחו לנו שאתם באמת איתנים, שאתם 

באמת יכולים1 כי למשל אם זה עירייה או מועצה שהיא 

לא יאשרו לה הנחה, אבל מצד שני בתכנית הבראה, ברור ש

היא מבקשת העלאה, סביר להניח שבחלק מהמקומות 

ולכן גם פה במקרה שלנו ניתן לבקש  יבקשו שיתנו אישור1
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 עכשיו בואו נראה מה אנחנו אומרים הלאה1  הנחה1 

1 עיריית כפר סבא מתהדרת 213%השנה קבע לפי הנוסחא  

בשנים האחרונות וכנראה שזה נכון וזה בסדר, שהיא 

 10-רייה שמובילה, היא עירייה בין העירייה חזקה, היא עי

החזקות, והיא העירייה שגם לא מקבלת מענקים למיניהם1 

יש כזו עירייה, ת אוקי, אם ככה, ובאמת ואז אני אומר

המצב הכלכלי כנראה לא יהיה הכי טוב1 ואם אמרתי פעם 

ראשונה כשהעליתי את זה בוועדת הכספים כשדיברנו על 

זה היה לפני עמוד ענן המבצע1 אז עכשיו אני המצב הכלכלי, 

אומרת עוד יותר, שברור לי שהמצב הכלכלי יהיה שונה1 

ולות של כיפת הברזל, אבל דברים אולי יהיו מכירות גד

אחרים במשק אין ספק שקיימת איזושהי פגיעה כלכלית 

 ויהיה בזה שינוי1 

ואז אני אומרת, תראו, יש לנו תושבים, יש מצב כלכלי  

שצריך להתחשב בו1 אם העירייה היא חזקה אז הצעתי 

היתה גם בוועדת הכספים ואני גם אומרת אותה פה1 בואו, 

ות כי אין ספק, החשמל עלה, המע"מ עלה1 משהו צריך להעל

בואו נתחלק עם התושבים בעלייה, ניתן להם איזושהי אבל 

יודעים, אחוז תשלומי ארנונה של כפר  מתנה1 כי כפי שאתם 

סבא הם מאוד גבוהים, ואם אני אזכיר לכם מה שדיברתי 

הולכים חישובים לפי ברוטו, בשנים קודמות, אצלנו 

1 וגם אם זה גבוה, עדיין בכפר במקומות אחרים לפי נטו

 המחירים הם גבוהים1סבא 

ואז אני אומרת היום, בואו נשתף, נשתתף עם התושבים1  

תורמים אנחנו  %.0אנחנו מעלים,  %.10 %.0-%.0נעשה 

סוציו  0לתושבים, לקהילה1 לצערי גם ירדנו מסטטוס של 
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, אז כנראה שהתושבים פה קצת בכל זאת 7-אקונומי ל

 חצי1-אז נתחלק חציע1 מצבם הוא ר

כשאנחנו מסתכלים על המספרים, אז אם זה בערך נכון, אין  

לפי  לנו עוד את התקציב אז אני לא יכולה, אז אני הולכת

מיליון  616נותנת בערך  1213% העלייה של 2.12תקציב של 

1 שגיא, זה בסדר אם 7תוספת1 איך שגיא כתב לי? כתב לי 

 ך אותו הדבר1 מתקנת לפי המספר? זה בעראני 

 313כלומר  חצי,-ואז אני אומרת, כשאנחנו מתחלקים לחצי 

ויגידו לי,  מיליון, העירייה תורמת1 בטח יבואו אנשים 

לזרוק מספרים את יודעת, איך תראי, חוכמה גדולה1 

עושים? ואז אני אומרת רגע, אולי צריך התייעלות1 לא 

יית שלוש האחרונות שום התייעלות בעיר-שמענו בשנתיים

1 כפר סבא1 ההפך1 כמות היועצים גדלה, כמות הפרסומת

פרסום, תקשוב, כל הדברים האלה שהם לצורך  איך אמרת?

 האדרת שמות שאולי היו מיותרות, האדרה ישנה1 

רק בוועדת הכספים האחרונה התבקשו על מס בולים, לא  

מס בולים סליחה, על תוספת לבולים בסעיף הזה להוסיף, 

י  הזה הגענו כבר לקרוב למיליון1ופתאום בסעיף  אז אנ

יודעת ששולחים היום המון מכתבים, ונשלחו מכתבים 

לעשרות אלפים תושבים, שאולי אפשר בזה לחסוך1 

ת מוציאים חוברות שהן על נייר כרומו1 אולי אפשר בקצ

 צניעות להוציא קצת על נייר אחר1

אולי בכלל לחשוב על קצת איפה חוסכים, כמה ואיך1 שלא  

לדבר שאפשר להעביר לסעיפים אחרים, אבל אני רוצה 

מיליון שניתן לעשות בזה,  313להראות לכם את הסיפור של 

וגם עם התושבים1 למצוא את הדרך, גם להיטיב עם הקהל, 
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מיליון, שהיא  110אם אני אסתכל הלאה, היתה רזרבה של 

, נכון? ...,..6היה דמי חכירה נעלמה בכל מיני סעיפים1 

בכל אופן, יש לכם כבר בדברים  1..0תר? יותר1 לא? יו

 לחסוך ולהתייעל1 האלה שניתן 

יועץ, נלקח יועץ  עכשיו אני אתן לכם דוגמא, אני הסתכלתי 

מה קרה?  1..27,0-, העלו לו ל...,.2ארגוני1 הוא היה על 

בכל אופן, אין ספק שהעירייה למה? כל כך נחוץ? למה? 

ת הסיפור שבקדנציה יכולה להתייעל1 אני לא אזכיר א

1 %.1העיר התחיל, הוא אמר אני תורם הקודמת כשראש 

 לא נורא, גם כן במצבים כאלה עושים גם את זה1

ולא      1110%, להעלות ב%.0-%.0בכל אופן, ההצעה היא  

, וכל אחד תורם מהצד שלו1 אני רוצה רק עוד הערת 213%-ב

מגויס  מאורן שהציע שהוא ביניים, אני קיבלתי אס1אמ1אס

במסגרת החברה שלו, ואני יודעת שכבר פורסם שהוא נגד 

ההעלאה המלאה1 הוא מסר לי, אני לא יודעת אם ניתן בגלל 

שהיועצים המשפטיים, בגלל שהמפעל שלו איפה שהוא עובד 

לריתוק משקי, אז אני לא יודעת אם אפשר1 בכל מגויס 

ייפוי כוח שהוא מתנגד להעלאה של  אופן, הוא שלח לי 

 110%1, הוא מאמץ את 213%

 תודה1 כן, אמיר?  :צביקה צרפתי

זאת תהיה הפעם התשיעית שאני משתתף בהצבעה על צו  ד"ר אמיר גבע:

חייב לומר שאני די ארנונה במועצת העיר כפר סבא, ואני 

הפעמים הקודמות  0שמח על עמדת חבריי לאופוזיציה1 בכל 

תפק בהעלאה היזומה ע"י הוצעה פה תמיד הצעה לא להס

האוצר, משרד הפנים, שתמיד ננקבה בדרך שיש בה כדי 

שזה כולו שמירה ריאלית על הצמדת מדד לינואר הקודם1 
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 הקודמת, פחות אפילו1 ונדרשה העלאה מעבר לזה1 הארנונה 

הטענה שלנו תמיד היתה כאנשי אופוזיציה, ובדרך כלל  

הצדקה ואני הצלחנו לשכנע את חברי מועצת העיר שאין 

שמח על כך1 כולל שנה שעברה שגם אורן הצטרף אלינו 

בטענה הזאת1 שאין הצדקה לעשות את ההעלאה, ואכן 

מועצת העיר קיבלה ברוב השנים שאני זוכר, את ההמלצה 

שלנו לא להעלות מעבר לנדרש ע"י משרד הפנים, משרד 

 האוצר, ולשמור פחות או יותר ריאלית את הארנונה1 

לא העלינו באופן ריאלי את משך די הרבה שנים ולפיכך, ב 

אנחנו נדרשים לתת שירות1 חובתנו הארנונה פה בעיר1 

 הראשונה היא לא לפוליטיקה ולא, 

 לא עלתה הארנונה?לא ריאלית,  :לוי אהוד יובל

 סליחה, לא להפריע1  :צביקה צרפתי

ב :לוי אהוד יובל  השנים האחרונות1 .111-1 

 אני מבקש111 סליחה,  :צביקה צרפתי

ברוב השנים שאני זוכר, הצלחנו לבלום העלאה שמעבר למה  ד"ר אמיר גבע:

 שנדרש1 יכול להיות שקרה, 

1 הוא היו תמיד בקשות למשרד הפנים1  :לוי אהוד יובל 11 אתה מדבר על 

 ארנונה111

 תן לאמיר1  :צביקה צרפתי

 אני אומר את מה שאני זוכר, אני גם קראתי,  ד"ר אמיר גבע:

 לא התייקר שנה שעברה1  בוזגלו:-ו"ד שלי עמרמיע

 שנה שעברה ללא ספק1 היתה בקשה מקורית להעלות מעל1  ד"ר אמיר גבע:

 זה כבר שנתיים1 וזו השנה השלישית1  :צביקה צרפתי

 בשנה הקודמת זה גם היה,  ד"ר אמיר גבע:

1 אל:-אתי גן 1  שנה שעברה לא הוגשה שום בקשה, לפני שנתיים1
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 שנה אחרונה הוגשה בקשה1 :לוי אהוד יובל

סליחה, סליחה, אני סומך על הזיכרון של אמיר, שיש לו  :צביקה צרפתי

 זיכרון טוב1

השנים האחרונות1  .1יותר מכך, עשיתי קצת בדיקה על כל  ד"ר אמיר גבע:

אני מודה שעל עיריית חולון אני לא כל כך מכיר את 

ארץ הן אבל למיטב בדיקתי, העיר היחידה בהמספרים1 

הערים הראשונות, היא  ..1הערים והן מבין  10מבין 

צור נבחר ראשון לציון בתקופתו של דב צור בלבד1 דב 

לרשות עיריית ראשון לציון, וכולנו איתו על מה שקרה 

 אתמול בראשון, שזה עצוב מאוד1 

 0-אבל הנקודה הבסיסית בקמפיין שלו היתה שהוא יפחית ב 

ראשון לציון1 ראשון לציון היא את הארנונה ב %.1-שנים ב

עיר של עסקים, עם סינמה סיטי, עם איקאה ועם כל מה 

 שאתם רוצים,  

 עם אדמות פרטיות1 יהודה בן חמו:

 הוא ידע לאן זה הולך, והוא יכול היה, והוא עושה את זה ד"ר אמיר גבע:

כדרך בוא נגיד, דרך די של הצגה וכל הכבוד לו, הוא היחידי 

בר שנה שנייה ברציפות, יש לי פה את כל כ שעושה את זה

 המסמכים לידי1 

 שנה שנייה ברציפות בעיתון, אמיר1  יהודה בן חמו:

כל, העלאה עולה אוטומטית1 בשנה שעברה זה עלה קודם  ד"ר אמיר גבע:

מעבר       1-2% אבל הוא הגיש את הבקשה להפחית ב114%

ות, חודש, זה אגב יהיה הבחירות הבא 111 אחרי 114%-ל

לו בנובמבר והפחיתו אכן את השוו הפעם נובמבר הבא אז 

לא שלו1 והוא, תשמעו, הוא יכול לעשות את זה1 אבל  2%

 תל אביב, לא ירושלים, לא חיפה, 
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 לא הרצליה1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

וערים אחרות כולל הוד השרון ורעננה הלכו בדרך ההפוכה,  ד"ר אמיר גבע:

ית, ואישרו להם את ההעלאה1 יש שו העלאה, ומשמעותביק

אז עם  לי פה את רשימת הערים שאישרו להם את ההעלאה1

כל הכבוד, חובת הנאמנות הראשונה שלי היא כלפי העיר 

  שלי,

 כלפי המסיבות?  :לוי אהוד יובל

 סליחה, לא להפריע לו1  :צביקה צרפתי

 ? עיר למה אתה קורא :לוי אהוד יובל

1י בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 11  ובל, אתה 

שלי לעיר ואני 111 שנה הבאה הולך הביתה1 חובת הנאמנות  ד"ר אמיר גבע:

 רוצה שהעיר תהיה מסוגלת, 

111 תושבים? למי שהצביע בשבילך? :לוי אהוד יובל  מה זה עיר? 

 לספק את השירות לתושבים1  ד"ר אמיר גבע:

 מסיבות?  במה? :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

קראתי את חוות הדעת של גב' בתיה בראף, קראתי גם את  :ד"ר אמיר גבע

 הפרשנות שלך, שמעוותת לחלוטין של חוות הדעת, 

 אני באתי ללמוד1 אני לא דוקטור1  :לוי אהוד יובל

היא קובעת, אם אני הבנתי נכון, יכול להיות שאני לא לומד  ד"ר אמיר גבע:

 במכללה הזוטרה הזאת של הוד השרון, 

1  :ילו אהוד יובל 1 1  אני גם לא דוקטור, אני 

אני לא לומד מה לעשות אני רק דוקטור במינהל עסקים,  ד"ר אמיר גבע:

 שם אצל, 

 ומומחה לרגולציה1 ומומחה בינלאומי לרגולציה1 :לוי אהוד יובל

קראתי את חוות הדעת, היא כמעט חד משמעית1 יש פה  ד"ר אמיר גבע:
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 עובדות ברורות, נכון, 

 קוגנטי, לא קוגנטי, אמיר אתה מומחה1 :לוי אהוד יובל

 למה אתה מפריע לו כל הזמן? :איציק יואל

 אני לא הפרעתי לך1  ד"ר אמיר גבע:

 לא, יש גבול בשפה1  :לוי אהוד יובל

חשבתי שיהיה לך הרבה יותר קהל פה, כי קראתי בתקשורת  ד"ר אמיר גבע:

 שיהיו פה הרבה אנשים, 

 א הזמין הרבה1 כן, הו בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

אבל בוא, בינינו בוא, מה שחשוב לנו זה שהעיר תוכל לשרת  ד"ר אמיר גבע:

 את תושביה, 

 במסיבות מירי מסיקה?  :לוי אהוד יובל

 יש המון בעיות בעיר1 העיר היא באמת,  ד"ר אמיר גבע:

 והכסף ילך לבעיות האלה? :לוי אהוד יובל

 ה מפריע לו1סליחה, אני לא מבין למה את :צביקה צרפתי

השנים שאני זוכר  9-אני שמח שבפעם הראשונה בקודם כל,  ד"ר אמיר גבע:

ההצעה המקורית היא, לא להעלות מעבר לנדרש ע"י משרד 

יחד עם זאת  הפנים והאוצר, ואני תומך במספר הנקוב הזה1

לדיון בתקציב של  אנחנו בעוד חודש, וכבר נקבעו מועדים

סגן ראש העיר, ראש העיר  1 בקטע הזה תרשו לי,2.13שנת 

 את הדברים הבאים1וכל החברים, לומר 

אני מבקש, ואני חושב שרוב החברים יתחברו לנושא הזה,  

היא שנת  עשויה או עלולה להיות שנה בעייתית1 2.13שנת 

בחירות, היא שנה כלכלית קשה, ואני מבקש כי אנחנו נדון 

מבקשים  , א' אנחנו כולנו2.13בזה בכובד ראש בתקציב של 

תקציב חברתי, תקציב של חמלה בלי בזבוזים, בלי אירועים 

 מיותרים1 באמת לנסות לחסוך כמה שאפשר1
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אם נשמור על הארנונה בצורה ריאלית כפי שהוא היה פחות  

או יותר בשנה שעברה, אפשר לתת את השירותים לתושבים, 

לא לעשות  אין צורך לבזבז את הרזרבות אם ייווצרו1

 תרות1 זאת הבקשה שלי1 חגיגות מיו

 לא, איזה רזרבות?  יהודה בן חמו:

 היו רזרבות1 גם אני זוכר,  ד"ר אמיר גבע:

1  יהודה בן חמו:  הלוואי ושנה הבאה נגמור באיזון

 יש עדיין מיליון וחצי ברזרבה1 :לוי אהוד יובל

לפני חודשיים תרשו לי, מאחר ואמרת, גם אני זוכר ש ד"ר אמיר גבע:

ים נתבקשנו לאשר כאן אירוע חגיגי לאגף בוועדת הכספ

שממילא זה היה עודף החינוך וכל המעורבים בו, והסעיף 

נכון אשל? הערתי שקודם כל בארנונה1 אז אני הערתי 

לא משתמשים בעודף בגביית ארנונה כי זה הסעיף לא נכון1 

נשמע לא טוב1 הרי זה סותר את מה שאמרתי לפני רגע1 זה 

 עודף כזה, יש פה איזוהי בעיה1 לא בסדר1 אז אם היה 

 אם היה, עוד יש1 :לוי אהוד יובל

 אז רגע, אנחנו נראה את המספרים1  ד"ר אמיר גבע:

 תובעים יותר מדי, אז בוא ניקח עוד יותר1 :לוי אהוד יובל

 אם יש עודפים,  ד"ר אמיר גבע:

לא אם, יש1 אמיר, אתה יודע לקרוא דו"חות1 אתה מפתיע  :לוי אהוד יובל

ותי, אתה דוקטור לכלכלה1 אתה קורא דו"ח, יש עודפים1 א

 יש עודפים1 מה זה אם? עדיין יש עודפים1 

 תודה רבה1  יהודה בן חמו:

מאוד נוקב -מאודצו הארנונה יאושר כלשונו, אבל הדיון ה ד"ר אמיר גבע:

-שיהיה לנו בחודש הקרוב לגבי התקציב, יהיה דיון מאוד

 פינה וכל מספר1 מאוד רציני ונעמוד בו על כל 
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 תודה רבה1 בתיה, בבקשה1  :צביקה צרפתי

אני חושבת שחוות הדעת מדברת בעד עצמה, אבל מי שלא  עו"ד בתיה בראף:

הצליח לרדת לרזי המילים, אז אני רק רוצה להסביר1 

הוראה קוגנטית זו הוראה מחייבת1 זו הוראה שאין עליה 

שאומרת  שיקול דעת1 זה לא רשאי, זה חייב1 אי לכך, מה

חוות הדעת שמבחינת העדכון של הסכומים, הרשות 

 המקומית מחויבת לעדכן1

אם לא יושבים ודנים מדי למה הכוונה? לדוגמא בארנונה  

בשנה בצו הארנונה, מועצת העיר לדוגמא לא מאשרת  שנה

את צו הארנונה, אוטומטית יש המשכיות1 הצו של שנה 

אוטומטית בלי הוא הצו שיחול גם בשנה לאחריה1 שעברה 

שום החלטת מועצה1 וכשקורית סיטואציה כזאת, 

 אוטומטית גם מתעדכן הסכום מכוח ההנחיה1 

ולכך הכוונה שזו הוראה קוגנטית1 שהיא לא הוראה  

שמישהו מחברי המועצה צריך לבוא ולתמוך בה1 לא 

שואלים1 אלא מה, זה הצד האחד של המטבע, מפני שמדובר 

כם יהיה כתוב שבצמוד למדד, כאן על מדד1 זה כמו שבהס

 אז אתה לא יכול שלא להצמיד למדד כי זה צמוד למדד1

 גם בחוזה אתה יכול לעשות הנחות1 ,הצד השני של המתרס 

יש לך שיקול דעת לעשות הנחות, זה כבר משהו אחר1 ככה 

אתה יכול להעלות מעבר גם בדיני ארנונה1 מכוח התקנות 

יד מעבר לנורמה של לנורמה של העדכון, אתה יכול להור

 העדכון, אבל זו פרוצדורה אחרת1 

 אבל אתה יכול1  :לוי אהוד יובל

זאת פרוצדורה שחייבת לקבל אישור של מועצה, שחייבת  עו"ד בתיה בראף:

להראות  תושחייבת הרשות המקומי לקבל אישור שר הפנים
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1 ברחל בתך הקטנה, מאיפה היא לוקחת את   ה11

1  :לוי אהוד יובל 1 1 

  שהיא מתוכו מבקשת להפחית או להעלות1 ד בתיה בראף:עו"

 סליחה, היא מדברת, אתה מפריע1  :צביקה צרפתי

 אני חושבת שהבהרתי לך מה זה, עו"ד בתיה בראף:

אני שומע בדברים שלך דבר והיפוכו1 או שזה קוגנטי, כופה  :לוי אהוד יובל

 11 1 ניתן   ולא 

 וא, יש לי רק שאלה לאמיר שאולי ה אל:-אתי גן

 תשאלי אותו אחר כך1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 אני רוצה להעלות להצבעה,  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

1  אל:-אתי גן 1  שעיריית כפר סבא היות ואמיר1

 היא דיברה,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 שאתם מעירים,  אל:-אתי גן

 את לא צריכה להסביר לאמיר1  :צביקה צרפתי

וא בוועדת השקעות, אולי למרות שהוא כבר לא בוועדת שה אל:-אתי גן

 השקעות, 

 אבל היא כבר דיברה1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 אתי, תודה1  :צביקה צרפתי

1 ומהמנכ"ל, יכול להיות שהמצב111לא,  אל:-אתי גן  אני רוצה לשמוע מ11

 תודה, תודה1  :צביקה צרפתי

 את לא יכולה להפריע לממה1  :עמירם מילר

 בבקשה, ממה1  :יקה צרפתיצב

מילים אמיר, אני רוצה להגיד לך שכל מילה שאמרת עכשיו  :אברהם שיינפיין

כדרבנות1 אני חושב שנאמת יפה מאוד1 ומחויבות שלך היא 

כמו מחויבות של כולנו לעיר הזאת1 וכל מילה אמת 
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לאמיתה1 ואתה צודק שזה בא השנה, שנת בחירות1 זה שנה 

שישנו ותר קשה, אחרי המבצע הזה קשה ותהיה שנה עוד י

 בעזה1 

 והמבחן יהיה התקציב ולא,  ד"ר אמיר גבע:

יפה מאוד1 ואני מחזק אותך מה שאתה אמרת1 ואני מבקש,  :אברהם שיינפיין

אנחנו עוד לא ראינו תקציב, כשהתקציב יבוא ושזה יהיה 

 תקציב חברתי, 

 קציב לפני, לצערנו, הלוואי והיינו יכולים לדון בת יהודה בן חמו:

לא משנה1 הוא יבוא1 אני מחזק את אמיר, ואני גם אצביע  :אברהם שיינפיין

ובהחלט  ואיך זה צריך להיות, 2,3-בעד להעלות את ה

 שיהיה תקציב בהתאם1 

תודה1 מי בעד לאשר את צו הארנונה כפי שאושר בוועדת  :צביקה צרפתי

הכספים? אמיר, ארנון, שלי, צביקה, יהודה, עמירם, 

יציק, אמיר, איתן, ממה, יעקב, תודה1 מי נגד? נפתלי, א

 אתי, יובל1 

את החלטת ועדת הכספים בישיבתה מיום מאשרים  :722 מס' החלטה

 המצ"ב1 2112בנושא צו הארנונה לשנת  12611612
 

 תודה1 הישיבה נעולה1 :צביקה צרפתי

 

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 

 


