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 השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

 עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה                     

 מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה                     

 מר עופר ארצי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה                     

 מר חיים מזרחי, חבר הוועדה                     

 מר יצחק וייס, חבר הוועדה                     

 

 רייהנכחו ה"ה:        גב' רינה יוסף, גזברית העי

 גב' נטלי זילחה, מנהלת מחלקת גבייה                      

 

 חסר:              מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה

 

 :על סדר היום

 

 אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי שמיועד לאכיפת גביה.. 1

 

 חשבונות בנק בבנק הדואר לטובת אכיפת גביית קנסות חנייה  7. פתיחת 7

 ואכיפת גביית קנסות כללי )אחר(.    

 

 

 



 
 .רים"תב סגירת על דיון. 3

 .טבלה: ב"מצ     

 

 .7112אישור צו ארנונה שנת  . 4

 מצ"ב: נספח.     

 

 :להלן עיקרי הדיון

 חברי ועדת כספים התבקשו לאשר תוספת סעיף לסדר יום.

 אלש"ח מק.ל.פ. 44הצללות גני ילדים והקצבת סך של  – 1742הגדלת תב"ר 

 הבקשה אושרה פה אחד.

 

 . וועדת הכספים ממליצה על אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי שמיועד1

 לאכיפת גביה.    

 בעד : ניסן בן חמו, דודי אוחנונה, עופר ארצי, חיים מזרחי

 נמנע : יצחק וייס

 

 חשבונות בנק בבנק הדואר לטובת  7פתיחת . וועדת הכספים ממליצה פה אחד על 7

 אכיפת גביית קנסות חנייה ואכיפת גביית קנסות כללי )אחר(.    

 בעד : ניסן בן חמו, דודי אוחנונה, עופר ארצי, חיים מזרחי

 נמנע : יצחק וייס

 

 הוסבר לחברי ועדת כספים על התב"רים שמיועדים לסגירה. . 3

שהיו מיועדים לביצוע נגישות  ,1121-ו 1144תב"רים  מדוע סוגריםיצחק וייס ביקש לדעת 

מהשתתפות משרד החינוך. גבוהה העבודה אקוסטית. דודי אוחנונה הסביר שעלות ביצוע 

מאחר והרשות פנתה לבעלות , והבעלות סירבה לתקצב ולממן את הפער שבין עלות הביצוע 

 ו למשרד החינוך.להשתתפות משרד החינוך, הרשות מחזירה את ההתחייבויות שהתקבל

 

 



 

 

 התקיימה הצבעה. 

 בעד : ניסן בן חמו, דודי אוחנונה, עופר ארצי, חיים מזרחי

 נגד : יצחק וייס

 וועדת הכספים ממליצה על סגירת תב"רים.

 מצ"ב: טבלה.    

 

 אלש"ח מק.ל.פ. 44הצללות גני ילדים והקצבת סך של  – 1742דיון בהגדלת תב"ר  . 4

 התקיימה הצבעה.

 ניסן בן חמו, דודי אוחנונה, עופר ארצי, חיים מזרחי בעד :

 נגד : יצחק וייס

 מצב תב"ר )אחרי החלטה(

 ₪  402,111תקציב: 

 1הכנסה: 

 ₪  74,127הוצאה: 

 

 . חברי ועדת הכספים קיבלו הסבר בנוגע לשינויים העיקריים בצו הארנונה. 4

 אחוז. 7.12שיעור העדכון האוטומטי שנקבע ע"י משרד הפנים הוא 

 המחירים בצו כוללים את שיעור העדכון האוטומטי.

לצו תתווסף הגדרה חדשה של מערכת סולארית בהתאם לעדכון שחל בתקנות . החיוב יהיה 

מדורג בהתאם לתעריפים שנקבעו בצו. שומת הארנונה תוטל על מערכות שממוקמות על 

 דונם. 1.7-גגות שמעל ל

 שינוי סיווג של: מחצבה, מוזיאון וקרקע תפוסה . כמו כן הצו כולל עדכון תעריפים ו/או

 כל השינויים מפורטים בדף הראשון של הצו.

 .  7%על התשלום השנתי במקום  1%למשלמים תשלום שנתי מראש תינתן הנחה של 

 התקיימה הצבעה.

 בעד : ניסן בן חמו, דודי אוחנונה, עופר ארצי, חיים מזרחי

 נגד : יצחק וייס

 

 



 

 

 

 . 7112ם ממליצה על אישור צו ארנונה שנת וועדת הכספי

 מצ"ב: נספח.

 

                                                                                                                            

 בברכה,                                                                                         

 

 דודי אוחנונה                                                                                       

 וסגן ראש העיר ויו"ר וועדת הכספיםמ"מ                                                            

 

M:\7112לשנת  4פרוטוקול ועדת כספים מס \7112פרוטוקול \7112כספים \כספים.Docx 

 


