
  

  לשכת ראש העיר
  

  ד"ז בכסלו התשס"כ
  2003 בדצמבר 22

  
  

  28.12.2003פרוטוקול מליאת מועצת העירייה שלא מן המניין מיום 
  

  
  ראש העיר הנכנס, ר מוטי בריל"ד    :משתתפים

  חבר מועצת העיר, מר דודי אוחנונה      
  חבר מועצת העיר, מר מקסים אוקנין      
  העירחברת מועצת , טלי פלוסקוב' גב      
  חבר מועצת העיר, מר דודי שי      
  חבר מועצת העיר, מר איציק בנישתי      
  חבר מועצת העירייה, מר דניאל טייב      
  חבר מועצת העיר, מר שמעיה טננבאום      
  חבר מועצת העיר, מר משה אדרי      
  חברת מועצת העיר, ד לילך דמרי ארביב"עו      
  חבר מועצת העיר, מר מיכאל גינצל      
  חבר מועצת העיר, גיי ביחובסקימר סר      
  חבר מועצת העיר, מר יוסי הובר      
                        

  
  גזבר העירייה, מר ניר גולן      :נוכחים

  ל העירייה"מנכ, מר אבינעם ורבנר      
  היועצת המשפטית, ד מרב מירון"עו      

  מבקר העירייה, מר שמעון בארי
  דוברת העירייה, נדיה גרניץ' גב      
  מנהל מחלקת הגבייה, מר משה אביר      
  מנהל היחידה הסביבתית, מר אמנון בן דהן      
  מנהלת מחלקת הרווחה, יהודית גלנץ' גב      
  מנהל מחלקת אחזקה, מר מיכאל קוגן      
  מנהל מחלקת ביצוע ותשתיות, מר מוטי קורוב      
  ר וועד העובדים"יו, מר אברהם שטרית      
  מנהל מחלקת תברואה, יוסי שמחון' דר      

  
  חבר מועצת העיר, מר סמיון לוין      :חסר

  חבר מועצת העיר, מר הלל שכנוביץ      
  
  

  מנהלת לשכת ראש העיר, בלה לוי' גב  :רשמה פרוטוקול



  
  
  
  
  
  
  

  :על סדר היום
  

  .אינפורמציה
  .2004ארנונה הכללית לשנת הכספים  צואישור 

  :ב"רצ

 ). 11.12.2002אושר במליאה מיום ( 2003צו ארנונה הכללית לשנת הכספים  .1

 .אישור משרד הפנים ושר האוצר לבקשת העירייה לשינוי העלאה חריגה בארנונה .2

 .2004צו ארנונה לשנת הכספים  .3

  .2004אישור קביעת הנחות מתשלום הארנונה הכללית לשנת 
  :ב"רצ

 .הצעת החלטה בנושא מבחני משנה להנחות בארנונה .1

 .2003ח ריכוז הנחות לשנת "דו .2

 .2004בארנונה לשנת תקנות ההנחות  .3

  
  

  :על סדר היום
  .אינפורמציה
  :ר מוטי בריל דיווח"ראש העיר ד

  

שתעסוק באישור פרוטוקולים  2' בסיום הישיבה שלא מן המניין נקיים ישיבת מליאה מס  .א
 .רים"ובאישור תב

לאתר האינטרנט של העירייה חברי מוצת העיר מתבקשים להעביר את תמונתם ומספר   .ב
 .לתושביםמילים כמסר 

ב למטרת גיוס "לקראת סוף חודש מרץ תחילת אפריל מתכוון לנסוע לדינסלאקן ולארה  .ג
 .כספים

 של היועצת המשפטית לכשיקבל  ד"חועדיין לא קיבל את  –בקשר לרכישת הרכב   .ד

  .יפעל בהתאם

ביום . מאבק ראשי הרשויות מול משרדי הממשלה בשל הודעה על קיצוץ בתקציבים  .ה
החינוך כשהמסר הוא שמערכת החינוך תעבור לאחריות ממשלת שלישי תושבת מערכת 

 .ישראל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  .2004אישור צו הארנונה הכללית לשנת הכספים 
  :ב"רצ

 ). 11.12.2002אושר במליאה מיום ( 2003צו הארנונה לשנת הכספים  .1

 .אישור שר הפנים ושר האוצר לבקשת העירייה לשינוי העלאה חריגה בארנונה .2

 .2004הארנונה לשנת הכספים צו  .3

  
  הציג והסביר בפני חברי מועצת העיר את: משה אביר מנהל מחלקת הארנונה והגבייה

  ,2003המבוסס על צו הארנונה לשנת  2004צו הארנונה הכללית לשנת הכספים 
או על פי כל /וציין כי התעריפים בצו יעודכנו בהתאם להחלטה בחוק ההסדרים במשק המדינה ו

או סיווגים /או סיווגים ו/כמו כן הסביר את הבקשות לשינוי תעריפים ו. וקית מחייבתהנחיה ח
  חדשים ואשר ביצועם בפועל מותנה בקבלת אישור

  .שרי הפנים והאוצר
  

  ,יוסי הובר, איציק בנישתי, דודי אוחנונה, מוטי בריל :נערך דיון בו השתתפו
  .משה אביר, ניר גולן, רבנראבינעם ו, סרגיי ביחובסקי, מיכאל גינצל, משה אדרי

  
על כל סעיפיו כולל השינויים המופיעים  2004הועלה להצבעה אישור צו הארנונה הכללית לשנת 

לכל ₪  2.50בצו הארנונה במחיר ) א( 8שיואחדו בסעיף ) 2(א  8-ו) 1(א  8למעט סעיפים  1בעמ 
  .או חלק ממנו ר"מ
  

  
  נמנע           נגד        בעד

        מוטי בריל
  אוחנונהדודי 

  מקסים אוקנין
  טלי פלוסקוב

  דודו שי
  איציק בנישתי

  שמעיה טננבאום
  משה אדרי

  לילך דמרי ארביב
  מיכאל גינצל

  סרגיי ביחובסקי
              יוסי הובר

    
  

  20032380/' החלטה מס 
כולל השינויים למעט  2004מליאת מועצת העירייה אישרה פה אחד את צו הארנונה לשנת 

ר או חלק "לכל מ₪  2.50בצו הארנונה במחיר ) א( 8שיואחדו בסעיף ) 2( א 8- ו) 1(א  8סעיפים 
  .ממנו

  
  

 

 

  
  

  
  



  
  

  

  .2004אישור קביעת הנחות מתשלום הארנונה הכללית לשנת 

  :ב"מצ

 .הצעת החלטה בנושא מבחני משנה להנחות בארנונה  .1

 .2003ח ריכוז הנחות לשנת "דו .2

 .2004תקנות ההנחות בארנונה לשנת  .3

  .הנחות בארנונה₪ מיליון  6- ציין כי עיריית ערד נותנת כ :מר מוטי ברילראש העיר  

  .מבחני המשנה המוצעים כאן יפעלו בסוגי ההנחות בהן רשאית המועצה להחליט

  

  :נערכה הצבעה לגבי שלושת מבני המשנה המוצעים

  נמנע           נגד        בעד
  ----------       ------       מוטי בריל

  דודי אוחנונה
  אוקניןמקסים 

  טלי פלוסקוב
  דודו שי

  איציק בנישתי
  שמעיה טננבאום

  משה אדרי
  לילך דמרי ארביב

  מיכאל גינצל
  סרגיי ביחובסקי

    יוסי הובר
  

  :20032381/' החלטה מס
  :מליאת מועצת העיר אישרה פה אחד את שלושת מבחני המשנה

 או /לא תינתן הנחה למבקש אשר הינו בעלים של רכב או שבשימושו האישי ו .1

 .בבעלות או בשימוש של בן משפחתו המתגורר עימו רכב

, או בבעלות בן משפחה המתגורר עימו, לא תינתן הנחה למבקש אשר בבעלותו .2
 .נכס נוסף

שאינו בן , מבקש הנחה המקבל גמלת הבטחת הכנסה ולאדם המתגורר עימו .3
 יקבל הנחה –הכנסה נוספת , זוגו הרשום ושאינו זכאי לגמלת הבטחת הכנסה

 .במידה וימצא זכאי לה, לאחר שתיבחן זכאותו בהתאם למבחן הכנסה בלבד

  
שבשובר הראשון שישלח לתושבים יופץ  :הועלתה הצעת חברי מועצת העיר האומרת

  .מכתב הסבר לגבי החלטת העירייה בדבר מבחני המשנה
  
  
  
  



  
  

  :מבין מבחני המשנה האומרת 4' הועלתה להצבעה מס

או , מהארץ פעם אחת באותה שנת כספים למשך תקופה העולה על שלושים יוםמבקש הנחה אשר יצא 
  .יצא מהארץ יותר מפעם אחת תישלל זכאותו להנחה, לחילופין

  נמנע           נגד        בעד
    -------------    סרגיי ביחובסקי      מוטי בריל

  יוסי הובר    דודי אוחנונה
  מקסים אוקנין

  טלי פלוסקוב
  דודו שי

  איציק בנישתי
  מעיה טננבאוםש

  משה אדרי
  לילך דמרי ארביב

  מיכאל גינצל
  

  :20032382/' החלטה מס
  :במין מבחני המשנה האומרת 4' מליאת מועצת העיר אישרה את ההצעה מס

מבקש הנחה אשר יצא מהארץ פעם אחת באותה שנת הכספים למשך תקופה העולה על שלושים 
  .תישלל זכאותו להנחהיצא מהארץ יותר מפעם אחת , או לחילופין, יום

  
  

שתינתן הנחה לעיוור  5למעט סעיף  2004נערכה הצבעה לאישור קביעת ההנחות בארנונה לשנת 

  . %90הנחה בגובה  %70במקום ההנחה בגובה 

  נמנע           נגד        בעד
  ----------       -------       מוטי בריל

  דודי אוחנונה
  מקסים אוקנין

  טלי פלוסקוב
  דודו שי

  איציק בנישתי
  שמעיה טננבאום

  משה אדרי
  לילך דמרי ארביב

  מיכאל גינצל
  סרגיי ביחובסקי

    יוסי הובר
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  :20033238/' החלטה מס
וכן אישרה את השינוי  2004מליאת מועצת העיר אישרה פה אחד קביעת ההנחות בארנונה לשנת 

תנתן הנחה של  – 1958ח "בעל תעודת עיוור לפי חוק שרותי הסעד התשי: בצו האומר 5בסעיף 
90%.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בברכה
  

  ר מוטי בריל"ד       
  ראש העיר         

  

  

    
  

  

 


