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  השתתפו ה"ה:

 ראש העירייה - גל ישראל

 חבר המועצה - מלכה רון

 חבר המועצה - כהן נפתלי

 חבר המועצה - כחלון עמי

 חברת המועצה - בומגרטן אלונה

 חבר המועצה - יעקובי ירון

 חבר המועצה - מיכלס גיל

 חבר המועצה - קניסטר כוכבה

 חבר המועצה - דאלי משה

 חבר המועצה - יהודה מעיין

 חברת המועצה - אתי כהן

 חברת המועצה - איילת דן 

 

 ה"ה:לא השתתפו 

 חבר המועצה - דבורה שי

 חבר המועצה - ציזר איציק 

 חברת המועצה - ארבל ליאת

 

 :מוזמנים קבועים

 מנכ"ל העירייה - יכטריגדי ל

 העירייה יתגזבר - טירנה ססי

 יועץ משפטי  - רום ןאלו

 מבקר העירייה - שימי זהבי

 עוזר ראש העיר - ניר טאקו

 

 

 על סדר היום:

ארנונה הכללית בשנת הכספים מסכום ה 5%אישור הנחה בשיעור של עד  .1

על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל, חייל מילואים כהגדרתו  2018

ק בתעודת משרת מילואים , המחזי2008 -בחוק שירות המילואים התשס"ח 

 1תקפה שנתן לו צה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל. תחילתו מיום 

 ת. ובכפוף לאישור השר ופרסום ברשומו 2018ינואר 
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מסכום הארנונה הכללית בשנת  5%אישור הנחה בשיעור של עד  .1

על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל, חייל  2018הכספים 

ק , המחזי2008 -מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס"ח 

בתעודת משרת מילואים תקפה שנתן לו צה"ל על כך שהוא משרת 

ובכפוף לאישור השר  2018ינואר  1מילואים פעיל. תחילתו מיום 

 ופרסום ברשומות. 

 

מסכום הארנונה  5%אישור הנחה בשיעור של עד   :מר גדי לייכטר

 -2018בשנת הכספים   הכללית

 

 אני רוצה הבהרה על הסעיף הזה.  :גב' קניסטר כוכבה

 

על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל, חייל   :מר גדי לייכטר

ק בתעודת , המחזי2008 -חוק שירות המילואים התשס"ח מילואים כהגדרתו ב

משרת מילואים תקפה שנתן לו צה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל. תחילתו 

 ובכפוף לאישור השר ופרסום ברשומות.  2018ינואר  1מיום 

 

 ישראל, אולי תסביר את זה? אני רוצה הבהרה.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 ק מדינה, היה כתוב בעיתון. זה חו עו"ד אלונה בומגרטן:

 

 לא, אבל צריך לאשר את זה.   :מר יעקובי ירון

 

-צריך לאשר את זה. אבל נשאלת השאלה, מי קבע את ה :גב' קניסטר כוכבה

 בלבד.  5%

 

 . שר הפנים  :מר יעקובי ירון
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לא, זה שר הפנים, את לא יכולה לתת יותר ממה ששר   :מר ישראל גל

 ולה. הפנים אישר. את לא יכ

 

 כמה ימי מילואים זה?  עו"ד אלונה בומגרטן:

 

נדמה  30חייל מילואים פעיל יש לו הגדרה בחוק, זה מעל   :מר ישראל גל

 לי. 

 

.   :מר יעקובי ירון  יש איזה מינימום, כן

 

.. 5%אז תרשום   גב' איילת דן:  , שלא יהיה.

 

 . 5%כן, כן,   :מר ישראל גל

 

 זה. אז תשנו את   גב' איילת דן:

 

 נשנה בהחלטה.   :מר גדי לייכטר

 

 , לא לחייב... 5%תכתוב   גב' איילת דן:

 

 לא יהיה פחות.   :מר גדי לייכטר

 

 מצוין.   גב' איילת דן:

 

 , זה עגול. 5%זה   :נפתלי כהןמר 
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 מצוין, אבל רשום עד.   גב' איילת דן:

 

 ככה זה מוגדר בחקיקה בתקנה. זו התקנה.   :מר ישראל גל

 

 מה המשמעות הכספית?   :מיכלס גילמר 

 

 מה המשמעות הכספית לשנה?   :מר ישראל גל

 

 כן.   :מיכלס גילמר 

 

אנשי מילואים מקרית אונו,  740קיבלנו נתונים. יש   גב' טירנה ססי:

 עשינו הערכה. 

 

 זה הכל?    :מר ישראל גל

 

 כן.   גב' טירנה ססי:

 

נניח אם הילד שלך עושה מי שסמוך הוא לא מקבל  :מר ישראל גל  .

 מילואים, הוא לא מקבל. 

 

 אם הוא בשכירות, אז הוא מקבל?  :גב' קניסטר כוכבה

 

 בשנה. ₪  250,000... סדר גודל של   גב' טירנה ססי:

 

 לחצי שנה הזאת?   :מר ישראל גל

 

 מה זה משנה בעל דירה או שוכר דירה?   גב' איילת דן:
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. ... בעל הד  :יהודה מעייןמר   ירה, והבן שלה שם..

 

לא, אבל אם אני רק שוכרת דירה ואני משרתת   גב' איילת דן:

 מילואים? 

 

 אם את שוכרת, את מחזיקה.   :מר ישראל גל

 

 נו בסדר, יש לך חוזה.   :יהודה מעייןמר 

 

 כן, יש לך.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 לא, היא אמרה בעל דירה.   גב' איילת דן:

 

 מחזיק בנכס. שוכר ובעלים.  לא,  :מר ישראל גל

 )מדברים ביחד( 

 

 עדכנתם את התקציב בהתאם, או שזה זניח?   :מיכלס גילמר 

 

 נעדכן.  -אם יהיה צורך לעדכן   גב' טירנה ססי:

 

 מי בעד?   :מר ישראל גל

 

-... דיברנו על פופוליזם, זה פופוליזם של שר הפנים, ש  :מר יעקובי ירון

 זה מעט מידיי.  5%

 

 אבל עכשיו ראש העיר הולך בעקבותיו.   :מיכלס גיל מר
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 עדיף משהו מאשר כלום.   :מר יעקובי ירון

 )מדברים ביחד( 

 

 מי בעד? פה אחד, תודה רבה.   :מר ישראל גל

 

 בכל זאת שאלה, מגדרית, ברור שזה גברים/נשים?   גב' אתי כהן:

 

.   :מר ישראל גל  בוודאי, בוודאי

 

 טח, נשים וגברים. ב :גב' קניסטר כוכבה

 
מסכום הארנונה  5%הנחה בשיעור של לאשר  פה אחדהוחלט  :החלטה

על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים  2018הכללית בשנת הכספים 

 -פעיל, חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס"ח 

, המחזיק בתעודת משרת מילואים תקפה שנתן לו צה"ל על כך 2008

ובכפוף  2018ינואר  1ילואים פעיל. תחילתו מיום שהוא משרת מ

 לאישור השר ופרסום ברשומות.

 פה אחד.    בעד

 
 

 !סיום הישיבה
 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

 

 

מסכום הארנונה הכללית בשנת  5%אישור הנחה בשיעור של עד  .1

על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל, חייל  2018ספים הכ

ק , המחזי2008 -מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס"ח 

בתעודת משרת מילואים תקפה שנתן לו צה"ל על כך שהוא משרת 

ובכפוף לאישור השר  2018ינואר  1מילואים פעיל. תחילתו מיום 

 ופרסום ברשומות. 

 

 

מסכום הארנונה  5% הנחה בשיעור שלאחד לאשר  הוחלט פה :החלטה

על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים  2018הכללית בשנת הכספים 

 -פעיל, חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס"ח 

, המחזיק בתעודת משרת מילואים תקפה שנתן לו צה"ל על כך 2008

ובכפוף  2018ינואר  1שהוא משרת מילואים פעיל. תחילתו מיום 

 לאישור השר ופרסום ברשומות.

 פה אחד.    בעד

 

 

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 


