
 ז' בתמוז תש"פ 
  2020יוני,  29
  59336ס/

                  
 

 2020 ביוני 29מיום  20/3פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר  

 . עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם, הבטמו אייאיו, יחיאל מושייב :נוכחים

 יועמ"ש העירייה, –מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל  – אלי אהרוני: מוזמנים
 . גזבר העירייה –רו"ח גיל גבריאל 

 היום: על סדר
 
ש"ח עבור נגישות כללית בחטיבת ביניים  220,000על סך  1603אישור תב"ר  .1

 יובלים ותיכון בית יעקב. מקורות מימון: משרד החינוך.
  

 . 2021צו הארנונה לשנת  .2

 17:52 הישיבה נפתחה בשעה

ש"ח עבור נגישות כללית בחטיבת  220,000על סך  1603אישור תב"ר  - 1סעיף 
 משרד החינוך עקב. מקורות מימון:ביניים יובלים ותיכון בית י

 
 : יו"ר –עופר בוזי 

לאחר התייעצות עם עו"ד שלומית שפינדל, היועמ"ש לעירייה, למרות שהסעיף הזה 
, גם אלו שלא דההיה אמור להגיע לדיון בשבוע הבא, ביקשתי אישור מכל חברי הוע

ימים,  4לפני  ועדהנוכחים, לאשר את הקדמת הדיון. התב"ר נשלח לכל חברי ה
 ימים עד למועד הדיון.  10כשבדרך כלל אנו ממתינים 

 
מאחר ואני באופן אישי לא אוכל להיות בשבוע הבא בשל עלייה לתורה של בני הקטן, 

ו פה אחד כי ניתן לדון ביקשתי אישור, כפי שנאמר, מכל חברי הועדה וכולם אישר
 בסעיף. 

 
ש"ח עבור נגישות כללית בחטיבת ביניים  220,000על סך  1603תב"ר מבקש לאשר 

 יובלים ותיכון בית יעקב. מקורות מימון: משרד החינוך. 
 

 :גזבר –גבריאל  גילרו"ח 
אנחנו הולכים לעשות שם פיר מעלית, שני תאי שירותים בנים ובנות והנגשת שבילי 

 הגישה מבית הספר לשאר המבנים. 
 

 ליאת מועלם:
 למה בבית יעקב ולא בתיכון?

 
 גזבר: –רו"ח גיל גבריאל 

 אלו הבקשות שהוגשו למשרד החינוך. 



 
 

 יו"ר:  - יעופר בוז
 מי בעד?

 
 פה אחד. בעד:

 
 220,000על סך  1603תב"ר לאשר למועצת העיר ממליצה ועדת הכספים  החלטה:

ש"ח עבור נגישות כללית בחטיבת ביניים יובלים ותיכון יעקב. מקורות מימון: משרד 
 החינוך. 

 
 . 2021אישור צו הארנונה לשנת  – 2סעיף 

 יו"ר: –עופר בוזי 
 מבקש מרו"ח גיל גבריאל, גזבר העירייה, לתת הסבר. 

 
 :גזבר -גבריאל  גילרו"ח 

, שיאושר על ידי מועצת העיר. יש כאן כמה 2021הגשנו נוסח של צו ארנונה לשנת 
שינויים שאני רוצה להסביר אותם. לפי חוק ההסדרים יש עדכון אוטומטי שנעשה 

יהיה גובה  2021, צו הארנונה לשנת 2020אחת לשנה, אז לעומת צו הארנונה לשנת 
ן אוטומטי של משרד הפנים וזה מה שאנו מבקשים , זה עדכו1.1%בשיעור של 

באישור. צו הארנונה של אור יהודה כולל מספר מדרגות לתעריפים מופחתים 
שנמצאים באזור תעשייה דרומי חדש, במתחם בזק, וזאת  מ"ר 5,000לשטחים מעל 

 על מנת לקדם עסקים גדולים שיגיעו לעיר, במשרדים, מסחר ותעשייה. 
חדש של בתי מלון ואולמות לכנסים בלבד באזור התעשייה  הוספנו לצו תעריף

 הדרומי. 
בנוסף, אנו מבקשים, שזה אישור חריג, ביחד עם שני האישורים הקודמים, להשאיר 

ה י. הטכניקה שמאשרים את העלי1.1%ה האוטומטית של יעליאת התעריפים בלי ה
 . 1.1%-ואז אנחנו מבקשים אישור חריג להפחתה של ה 1.1%של 

 
 יחיאל מושייב:

 למה מלכתחילה צריך לאשר את זה ואז לבקש את ההפחתה?
 

 :יועמ"ש –שפינדל  שלומיתעו"ד 
  על פי החוק ההצמדה היא הצמדה אוטומטית.

 
 יחיאל מושייב:

ית, מביאים את זה לאישור המועצה ולכן זה תלוי בנו. היה טזה לא הצמדה אוטומ
 שאפשר להגיש בקשה למשרד האוצר.  טסיפרסום בכלכל

 
 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 

הטכניקה, ככה עושים אותה חוקית. ההצמדה היא אוטומטית ואנחנו מבקשים 
 אישור חריג לא להצמיד. הסברתי את אותו דבר גם בשנה שעברה. 

 
 :יו"ר –בוזי  עופר

שנה שעברה, התהליך החוקי, הנכון, מבחינת מינהל תקין לעשות את בזה נאמר גם 
-זה, כפי שמסבירה היועמ"ש, לאשר את העלאה הזאת ובמקביל לבקש להפחית ב

. אנחנו לא יודעים מה יגיב משרד הפנים, זה עניין תקציבי מאוד גדול כי אני 1.1%



חינת מינהל תקין זה נכון לאשר מבמניח שהרבה רשויות יפנו כמונו בבקשה להפחית. 
 את העלאה ואחר כך לבקש את ההפחתה. 

 
 יחיאל מושייב:

זה לא מקובל. רק בעיריית אור יהודה זה ככה, אני שאלתי בהרבה עיריות וזה לא 
 היה ככה. 

 
 : יו"ר –בוזי  עופר

בערים אחרות יש עדכונים אוטומטיים כי זה לא משהו שאנחנו המצאנו או משרד 
אם אנחנו לא נעלה את העדכון האוטומטי, הפנים המציא רק לעיריית אור יהודה. 

 מאיתנו מענקים.  וייקח
 

 יחיאל מושייב:
 בכל מקום זה כפוף לאישור משרד הפנים, אז מה הבעיה?

 
 :יו"ר –בוזי  עופר

 אם אתה לא מעדכן את העדכון האוטומטי הזה, משרד הפנים מפחית את המענקים. 
 

 גזבר: -רו"ח גיל גבריאל 
זה גם עניין של חוק. התהליך החוקי מבחינת פרוצדורה זה לאשר את העדכון 

 האוטומטי ורק אחר כך לבקש את ההפחתה. 
 

 :יו"ר –בוזי  עופר
 ? 2021מי בעד אישור צו הארנונה לשנת 

 
 בורוכוב.  אייאו, ליאת מועלם, אברהםהבטמו , בוזי עופר עד:ב
 

 : יחיאל מושייב. נמנע
 

 . 2021למועצה לאשר את צו הארנונה לשנת  צהמליועדת הכספים מ החלטה:
 
 
 

 18:00 הישיבה ננעלה בשעה
 
 
 
 

                                                                         
     ________________ 

 עופר בוזי                                                                               
 יו"ר וועדת כספים                                                                                


