עיריית ערד
Arad Municipality

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין – צו הנחות בארנונה לשנת 2018
מתאריך 21.11.17
הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון בעיריית ערד.
משתתפים:
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלי מצליח ,סגן ראש העיר
גב' ריקה צמח ,חברת מועצה
מר עופר ארצי ,סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלינג ,חברת מועצה
קוסטיה קוצ'נוב ,חבר מועצה
מר חיים מזרחי ,חבר מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר ולאד סנדלרסקי ,חבר מועצה
מר מנו ביטמן ,חבר מועצה
נוכחים:
גב' רינה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
מר יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
מר שי אהרונוף ,רו"ח מבקר העירייה
חסרים:
מר מתי רוז ,חבר מועצה
על סדר היום:
 .1אישור המועצה לסעיף ) 2צו הנחות בארנונה לשנת  (2018מפרוטוקול ועדת כספים מספר  8מתאריך
..19.10.17
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את צו ההנחות בארנונה לשנת ) 2018סעיף  2בפרוטוקול ועדת
כספים מספר  8מתאריך .19.10.17
•

חבר המועצה מר מנו ביטמן יצא מאולם המליאה בשעה 19:54
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עיריית ערד
Arad Municipality

מועד תחילת הישיבה 19:54
 .1אישור המועצה לסעיף  - 2צו הנחות בארנונה לשנת ) 2018מפרוטוקול ועדת כספים מספר  8מתאריך
.(19.10.17
ברוך שלסר ,חבר מועצה :אני רוצה לדבר על הזכאות להנחה שהורדתם .בעבר מי שרכש דירה
בסכום של למעלה מ ,₪ 800,000 -לא היה זכאי להנחה בארנונה ,כיום הורדתם את הזכאות להנחה
למי שרוכש דירה ב ₪ 600,000 -ומעלה ואני חושב שבמצב היום לא ניתן לקנות דירת שלושה חדרים
בפחות מ ,₪ 700,000 -דירת ארבעה חדרים אין בכלל על מה לדבר.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :קיים רצון ללכת לקראת ולסייע ועדיין לא יעלה על הדעת
שאנשים שקנו וילות ב ₪ 900,000 -יפנו בבקשה לקבלת הנחה ,לי זה לא נראה הגיוני .עיריית ערד
החליטה לסייע למי שקונה דירות שיכון.
אם מדינת ישראל הייתה חושבת שזה מנדטורי לא היה לך שיקול דעת אם זה יהיה או לא יהיה.
מי שקנה ומכר דרה בכלל לא זכאי להנחה בארנונה.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלי מצליח
עופר ארצי
ריקה צמח
פלורי שטרלינג
קוסטיה קוצ'נוב
חיים מזרחי
ולאד סנדלרסקי

נגד
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך

נמנעים

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את צו ההנחות בארנונה לשנת ) 2018סעיף 2
בפרוטוקול ועדת כספים מספר  8מתאריך .(19.10.17

הישיבה ננעלה !

גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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