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 ז' בתמוז תש"פ 
  2020יוני,  29
 59242ס/
 

 
 29.6.2020מיום  5/20פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 

 

עו"ד ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, אלירן אליה, הבטמו אייאיו, יוסף סויד,  נוכחים:
עופר בוזי, , עוזי אהרון, ליאת מועלםליאור אגאי, יחיאל מושייב, ימית קרקוקלי, 

 , שלמה זלמן. ציון גזלה
 

 ז'אנה כהן, ניסים ארביב.  חסרים:
 

יועצת משפטית,  –מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל  – אלי אהרוני מוזמנים:
 מנהלת אגף לשירותים חברתיים. –דר' אסתי אשל  גזבר העירייה, –רו"ח גיל גבריאל 

 
 על סדר היום:

 .2021אישור צו ארנונה לשנת 

 
 18:05הישיבה נפתחה בשעה 

 
 ראש העירייה:

 ערב טוב לכולם. אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין, ישיבה מיוחדת. 
 

 . 2021מועצת העיר מתבקשת לאשר את צו הארנונה לשנת 
 

 גזבר: -רו"ח גיל גבריאל 
 , שיאושר על ידי מועצת העיר. 2021הגשנו נוסח של צו ארנונה לשנת 

בהתאם לתיקון חוק ההסדרים, יש מנגנון של תוספת או עליה, שיעור עדכון אוטומטי 
 בוהיהיה ג 2021, צו הארנונה לשנת 2020אז לעומת צו הארנונה לשנת של הארנונה, 

 וזה מה שאנו מבקשים באישור. התעריפים , זה עדכון אוטומטי של 1.1%בשיעור של 
ת זה שלא להפעיל את התוספת הזאת, אנחנו מבקשים מספר בקשות חריגות, האח

. דבר שני שאנו 1.1%כלומר שאנחנו נוכל להסתדר ולהיות מאוזנים ללא התוספת של 
מטר שנמצאים  5,000מבקשים, להוסיף מדרגות לתעריפים מופחתים לשטחים מעל 

במתחם אזור התעשייה הדרומי החדש ובמתחם בזק, וזאת על מנת לקדם עסקים 
 ר. גדולים שיגיעו לעי

הוספנו לצו תעריף חדש של בתי מלון ואולמות כנסים באזור התעשייה הדרומי וזה 
 מה שמובא לאישור חריג. 

 
 ציון גזלה הצטרף לישיבה. 

 
 עוזי אהרון:

אני רוצה לברך שחבר מועצה הגיש הצעה והיא מאושרת, מצד אחד מאשרים, מצד 
 אחד מפחיתים. 

 י התעשייה בעיר?במתחם בזק, כמה ההפחתה ביחס ליתר אזור
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 גזבר: -רו"ח גיל גבריאל 
כשאנחנו מדברים על השוואה בין המתחם הזה לעיר עצמה, מבחינת התעריפים 
הבסיסיים מדובר על אותם תעריפים. ההטבה באה לידי ביטוי בגדלים. בצורה 

כי שם אנחנו רוצים להביא שוכרים  5,000ומעל  5,000משמעותית אנחנו מדרגים  עד 
 ל מנת להיות אטרקטיביים. גדולים ע

 יש חפיפה מלאה במטראז'ים בין שאר העיר לאזור דרומי חדש. 
 

 עוזי אהרון:
 כמה הפחתה באחוזים?

 
 גזבר: -רו"ח גיל גבריאל 

מטר הוא  5,000שלחנו לכם את צו הארנונה. במשרדים התעריף ללא תוספת עד 
 95-מטר ירד ל 25,000ש"ח. מעל  120-מטר ירד ל 25,000-ל 5,000ש"ח ובין  177.44
 ש"ח. 

 25,000ומעל  80-ירד ל 25,000-ל 5,000ובין  92מטר זה  5,000בתעשייה עתירת ידע עד 
 . 70-ירד ל

 . 90-ואחרי זה ל 110-, אחר זה ירד ל152.3 5,000במסחר עד 
 אני חושב שגם בהשוואה אזורית התעריפים הללו מאוד אטרקטיביים. 

 
 עוזי אהרון:

 לגבי אזור תעסוקה דרומי, עד מתי ההפחתה ממשיכה להיות שם עד לא ידע? 
 

 גזבר: -רו"ח גיל גבריאל 
רקטיביות של צו הארנונה הוא צו שנתי. אנחנו רוצים לשווק את זה, חלק מהאט

שיווק של מקום, בוודאי בתחרות שיש היום, שהתעריפים יהיו אטרקטיביים 
ותחרותיים. בשלב הזה, אני יכול לומר שבשנה הזאת וגם בשנה הבאה התעריפים לא 
ישתנו בצורה דרמטית, הם ישארו אטרקטיביים, לא נעלה אותם. אנחנו מדברים מעל 

 חייב להיות אטרקטיבי.  מטר, שזה גדול וזה 25,000ומעל  5,000
 

 עוזי אהרון:
 .  40%-30%מדובר על הפחתה בין 

 
 גזבר: -רו"ח גיל גבריאל 

צריכים להיות אטרקטיביים אחרת לא יהיו כאן שוכרים וזה מה שאנחנו לוקחים על 
 עצמנו כדי לשווק את זה כחלק מהתוכנית. 

 
 ימית קרקוקלי הצטרפה לישיבה

 
 יחיאל מושייב:

על מה אני מצביע, מבקשים קודם להעלות את הארנונה ואחר כך אני לא מבין 
 להוריד? 

 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 
כבר הסברתי כי ההצמדה בצו הארנונה היא מכח החוק היא הצמדה אוטומטית, היא 
לא נתונה לשיקול דעת ולכן אנחנו מאשרים אותה. בד בבד אנו מגישים בקשה חריגה 

 להפחית את ההצמדה 
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 ראש העירייה: –ליאת שוחט 
 נכון, אנחנו מבקשים בקשה להפחית אותה. 

 
 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 

. יד ביד 1.1%אנו מצביעים בעד אישור צו הארנונה לפי חוק, שכולל את ההצמדה של 
אנו מאשרים בקשה לאישור חורג להפחית את אותה הצמדה בשל המצב הכלכלי 

שה החריגה כפופה לאישור משרד הפנים, שיש לו תנאי בעקבות נגיף הקורונה, הבק
סף לאישור בקשות חריגות, אנו מגישים את הבקשה כמו רשויות רבות נוספות 
וההחלטה של משרד הפנים היא זו שתחייב אותנו האם נוכל באמת להפחית את אותה 

 הצמדה אוטומטית בשיעור הארנונה. 
 

 ראש העירייה: –ליאת שוחט 
צביע על הפחתה אוטומטית, אתה צריך את אישור שר האוצר ושר היום אתה לא מ

 הפנים לזה. כך זה ההליך מול משרד הפנים. 
 

 יחיאל מושייב:
 אני רוצה להצביע, אני לא יודע איך להצביע. 

 
 עופר בוזי:

, זה עוד חצי שנה, אני מאמין לדעתי שמשרד הפנים לאור 2021אנחנו מדברים על שנת 
 ויות. המצב יאשר לכל הרש

 
 ראש העירייה: –ליאת שוחט 

יחיאל, לא פעם אמרתי לך שהשינויים שאתה מבקש זה בכנסת. אם יש לך קשרים, 
 אתה מוזמן לפנות אליהם. 

 
 מי בעד? 

 
ליאת שוחט, עופר בוזי, יוסי סויד, שלמה זלמן סויונוב, ליאת מועלם, אלירן  בעד:

 קלי. אליה, הבטמו אייאיו, אברהם בורוכוב, ימית קרקו
 

 : ליאור אגאי, עוזי אהרון, ציון גזלה. נגד
 

 יחיאל מושייב.  נמנע:
 
 

 . 2021המועצה מאשרת  את צו הארנונה לשנת  החלטה:
 
 

 18:15הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 

 ___________________ 
 ליאת שוחט, עו"ד  

 ראש העירייה  
 
 .נכחה בישיבהמלכה מיכאלי לא *


