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פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך  – 4.6.19צו הארנונה לשנת 2020
ישיבת המועצה התקיימה באולם חרמון
משתתפים:
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז'ניקוב ,סגן ראש העיר
מר גבריאל ריזינשוילי ,סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלינג ,משנה לראש העירייה
גב' סיוון כהן אביטן ,חברת מועצה
מר טל צחי ,חבר מועצה
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
מר עוזי שמילה ,חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס ,חברת מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
נוכחים:
גרי עמל ,מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן ,יועמ"ש
רינה יוסף ,גזברית העירייה
יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
על סדר היום:
 .1אישור המועצה לצו הארנונה לשנת ) 2020סעיף  4בפרוטוקול ועדת כספים מס'  5מיום  ,(13.5.19נשלח
זה מכבר
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ברוך שלסר ,חבר מועצה :אני רוצה להקריא שורה מפרוטוקול מליאה מתאריך  25.6.14בה אמר עו"ד ניסן בן
חמו שהיה אז באופוזיציה " אנו בעד אישור צו הארנונה למעט ההשגה על  , 0.75%אני רוצה לציין לפרוטוקול
שהנהלת העיר לא רואה צורך להגיש השגה על עליה של  0.75%בתעריפי הארנונה" .היום אנחנו מדברים על
 2.58%עליה ואני חושב שהדברים בעיקר עכשיו לא קרו ,לא הוגשה השגה.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :מאיפה אתה יודע שלא קרו? אנחנו צריכים לנהל את תקציב העירייה
ההחלטות שמתקבלות הן בהתאם לתקציב כשאנחנו מסתכלים על חמש השנים האחרונות התיקון בארנונה
בהשוואה לאינפלציה ולמדד אתה רואה שאפילו הארנונה ירדה נומינאלית ,תעשה את החשבון הפשוט .אם
עסקינן במספרים ואני מן הסתם יודע שאתה איש של מספרים בסופו של יום כשתיקח את חמש השנים
האחרונות .ביום שהרשות שלנו תוכל לא לעשות תיקוני ארנונה אנחנו נעשה זאת וביום שבחזון שלי אנחנו נהיה
עצמאיים כלכלית אנחנו נוכל להפחית את הארנונה.
רינה יוסף ,גזברית העירייה :אני רוצה לפני שמצביעים לעשות פה תיקון קטן בסעיף  2י"ב התעריף המבוקש
לשנת  2020הוא  ₪ 68.3למ"ר ,בדומה לתעריף המבוקש בשנת  . 2019התעריף הזה לא לקח בחשבון את העדכון
האוטומטי של  2.58אחוז ויוצא מתחת למינימום בסיווג של משרדים ,שירותים ומסחר ולכן אני מבקשת לתקן
את זה ל ₪ 71 -למ"ר לשנה כי המינימום הוא  70.06במקום .68.3
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה  :הסברנו את זה כבר מדוע עשינו זאת .אחד הדברים שמטרידים אותנו זה
יוקר המחיה וברור לנו שזה אחד הדברים הקשיחים ובסוף אנחנו פועלים במקומות שאנחנו יכולים לפעול.
הארנונה לצערנו ביחס לשיטת החישוב במדינת ישראל ,עדיין לא קם שר פנים אמיץ מספיק כדי להכריז על
שיטת מדידה אחת .יש עיוותים שאני לא מסכים איתם .גם סילבן שלום בזמנו החליט להכריז ומהר מאוד ירד
מהעץ אחרי שהשלטון המקומי "קרע" אותו ,צריך אומץ ציבורי ,אין שום הגיון למדידות שונות ברוטו  -ברוטו,
ברוטו – נטו ,כל אחד איך שבא לו זו המצאה הומצאה אי שם בתחילת שנות ה 80 -היוצרת עיוות אמיתי ,זו
צעקה שצועקים כל הזמן ,אין שום סיבה בעולם שתושב אחד יימדד אחרת מתושב אחר ,תעריפים זה כבר משהו
אחר ,תעיפים עפ"י הרשויות נקבעו היסטורית וגם על זה יש לנו השגות ,אבל איפה שאנחנו כן יכולים לטפל
במחירי קייטנות  ,צהרונים -זו השנה השלישית ברציפות שקייטנות הקיץ שלנו הן הכי זולות בארץ ואני גאה על
זה ,זה עולה לנו לא מעט כסף .במערכת הצהרונים קיים חוסר וודאות שהרשות תצטרך להתמודד איתה ועדיין
אנחנו מטפלים במקומות הכואבים ביותר לכיס ההורים בקייטנות ,במחירי החוגים ראו את היוזמה החדשה
של חוגים ב ₪ 50 -אין עוד רשות במצב הזה.
משה קווס ,חבר מועצה :אני מסכים עם מה שאתה אומר ,דברים חשובים אבל עדיין נגעת פה בצהרונים
לקבוצה מסוימת בעיר  ,כל הטבה נוגעת לקבוצה מסוימת בעיר לא לפי השתייכות אלא לפי הצורך ,בארנונה
אתה נוגע בכל אזרח .אם אתה מיטיב עם קייטנות וצהרונים אולי תטיב עם כל אזרחי העיר .כאשר עצם זה
שתגיש בקשה לפחות לא להעלות את הארנונה ויש מקרים שמשרד הפנים מאשר ,תנסה.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :אני לעולם לא אתחייב למשהו שאני יודע שאיני יכול לבצע ,לא אבטיח משהו
שאני לא יכול לקיים.
נערכה הצבעה :
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס

נגד
משה אדרי
ברוך שלסר
יצחק וייס
משה קווס
אברהם ארנרייך

נמנעים
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הישיבה ננעלה!

גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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