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 פותח את ישיבת הכספים. מבקש מחברי הוועדה להעלות שאלות. –יהודה בן חמו 
 

  1621צו ארנונה  : 2סעיף 
 

 בצו המיסים סעיף מוסדות חינוך , מי לומד בביה"ס, צריך לבחון מחדש. –ענת קלומל 
ם פרטיים האם זה באותה קטגוריה, האם בתי אבות סיעודיי –בתי חולים  2סעיף א' 

 פרטיים או ציבוריים.
בנקים וחברות ביטוח למה יש ירידה, אנו לוקחים הלוואות מהבנקים, יש כאן ניגוד 

 עניינים.
אני לא מבין למה יש שם התייקרויות, כשהתקציב בעודף, נתתם הנחות  –אהוד יובל לוי 

 טנים לעיר. זו העדפה.לעסקים הגדולים ע"ח הקטנים. זה לא יביא עסקים ק
אתה מדבר על מדרוג, יש כאן מדרוג, זה למפעלי תעשייה. סיווגים ליתרון  –דבורה הררי 

ל במטרה לעודד הגעתם של מפעלי עוגן גדולים לעיר הן בהיבט של הכנסות מארנונה בגוד
 והן יצירת מקומות עבודה חדשים.

שתהיה הכרזה. במבני מסחר יש  תעמוד באותם מחירים, מבקש 11/6כ"ס  –אהוד יובל לוי 
זה סופרים, מי מחזיק מבנה מסחרי אחד, לא מכיר כאילו  11%ירידה חזקה כמעט 

 מקרים, למי זה מיועד? נראה שזה מטיב עם משהו, למי?
 משיבה לענת. 1סעיף  –דבורה הררי 

לרבות סיעודי שאינם , סיווג חדש כולל בתי החולים, נכללים סיווג כמבנים המשמשים
ויים בבתי אבות. בתי חולים לאשפוז סעודי באותה קטגוריה, יחול עליהם אותו סיווג מצ

 בתי חולים, מח' אשפוז ושיקומי כמו גלר. מבקשים להסדיר על פי תיאור הפעילות.
  הפחתת גודל ארנונה –תשובה לאהוד יובל 

ות שירותים ובמסחר אנחנו מבקשים מדרוג תעריפים על מנת להתמודד בתחרבתעשייה 
 מול ערי הסביבה.

 הרעיון לייצר כלי נוסף שיעזור למשוך עסקים נוספים. –שגיא רוכל 
גם בעניין הבנקים יש סעיף ניתן לראות את הגדלים ככל ונצליח בעתיד של עידוד עסקים 

גדולים וחזקים לעיר, יניבו ארנונה, מנסים לייצר אלמנט של אטרקטיביות לכ"ס זה 
שירותים ומסחר. הרעיון הוא למשוך . הלוגיקה היא הגעה  – הרציונל. כולם אותו רעיון

של עסקים גדולים שיהוו סוג של מפעלי עוגן לעיר. אלה הם בקשות חוזרות אנו נאבקים 
 מול משרד הפנים.

עסקים שדורשים רישיונות של זיהום, שפכים  וגזים עליהם אפשר להשיט  –אהוד יובל לוי 
 ירוקה.את הקטגוריה הגבוהה יותר. הטבה 

 פה אחד: הצבעה
 

 המצ"ב. 1621הארנונה לשנת צו מאשרים פה אחד את   :2מס'  החלטה
 

 1621לשנת  1העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס' : 1סעיף 
 

בדיקת חשבונות חשמל, האם זו חברה חיצונית האם לא ע"י חב'  0סעיף  –ענת קלומל 
 ?החשמל

לרכישת שירות של מודול  זו התוספת₪,  0111ה מוצעת מידי שנה, זו בקר – שגיא רוכל
 תוכנה נוסף לשיפור הבדיקות , הבקרה וקליטה אוטומטית למערכת הנהלת החשבונות.

 ביטחון. –ענת קלומל 
 זה מיון טכני בין סעיפים באותו הנושא אין כאן הגדלה. – שגיא רוכל

 64, 61סעיפים  –ענת קלומל 
 ותים?מדוע מפוצל הסעיף של השיר –ענת קלומל 
 61זה שני סעיפים בנפרד, השמה במוסדות סעיף   - שגיא רוכל

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     הוא סעיף של תוספת, גידול בהסעות.                                                                                              64סעיף 
 סמנכ"ל לשירות וקהילה, יש גם יועץ האם יש תקן, האם היה מכרז? –אהוד יובל לוי 

 במקרה זה יועץ חיצוני. לא צריך מכרז לכך בסכומים הללו.  - שגיא רוכל
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 מה כולל?₪  11,111היה ₪ ,  01,111מהי העלות  – אהוד יובל לוי
ץ במקרה זה, ייעוץ, שיפור השירות, עבודה לפי שעות עותחולה מסוימת של יי – שגיא רוכל

 בהזמנת עבודה.
, ומחלקות שונות 611היועצים לטווח זמן קצר, נגישות וסינכון עם  –אשל ארמוני 

 צורך לבדוק את הנושא. קיים בעירייה, 
 כמה יועצים יש לסמנכ"ל? אני רוצה לראות את ההזמנה. –הוד יובל לוי א

. 41תפלגות תנועות הנוער , כל תנועה מגישה את רשימותיה, סעיף סעיף ה –ענת קלומל 
 ש"ח 11,111קידום נוער 
 האומדן נקבע על פי מפקד חניכים של התנועות. אין תוספת –שגיא רוכל 

 מה מהות הייעוץ? –אהוד יובל לוי 
היחידה לקידום נוער, המטרה לייצור שולחן עגול לטיפול בנוער בסיכון.  –אשל ארמוני 

ושים סנכרון עם כל האגפים ותהליכי עבודה, לקחנו יועץ על מנת לייצר עבודה ע
 קוהרנטית. 

 
 
  :צבעהה

: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, יהודה יוגד, אמיר גבע, אורן כהן, דבורה שני, רויטל לן בעד
 , אמיר קולמן.כהן
  :  ענת קלומל, אהוד יובל לוינגד

 
 המצ"ב. 1621לשנת  1ף לסעיף תקציב רגיל מס' העברות מסעימאשרים : 1החלטה מס' 

 
 1621לשנת  1העברות תבר"ים מס' : 3סעיף 

 מה אלו התוספות לגני הילדים ובתי הספר בירוקות. –יובל לוי 
מרבית העברות אלו הם עדכון מקורות אל מול תקציבי מפעל הפיס. בירוק  –שגיא רוכל 

 כן תוספת מיזוג.התוספת היא בגין עלויות חיבורים חשמל ומים ו
 
 

 .פה אחד:  הצבעה
 

 .המצ"ב 1621לשנת  1העברות תבר"ים מס' : מאשרים פה אחד 3החלטה מס' 
 
 

 חוק עזר סלילה : הארכת תוקף תעריפי1סעיף 
 

המאושרים קיבלנו את התחשיבים  .חודשים 0-הארכת תוקף התעריפים ל  -שגיא רוכל
. לגבי עדכון חוק העזר, הקרובות ממשרד הפנים, נביא אותם לאחת מישיבות המועצה

תקבלו הסבר על כך, אנו מבקשים הארכת תוקף, מאחר וזה התעכב במשרד הפנים. כרגע 
 אין שינויים.

 
 .המצ"ב חוק עזר סלילה הארכת תוקף תעריפי פה אחדמאשרים :  1מס'  החלטה

 
 
 
 
 

 שגיא רוכל
 

 גזבר העירייה


