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ס׳ המניין מן לא מיוחדת מועצה ישיבת  01/2018 מ
2018 ינואר 01 תשע״ח, טבת י״ד שני מיום

העירייה של הישיבות בחדר התקיימה הישיבה

 ליאת כהן, ז׳אנה ברטה, אילה בוזי, עופר אשכנזי, טל יוסף, סבח גוטמן, אפי שוחט, ליאת נוכחים:
אהרון. עוזי בסט, בן

דאון. יניב נחום, יעקב אגאי, ליאור חן, ננה , קרקוקלי ימית חיון, דודחסרים: 
 גיל רו״ח העירייה, יועמ״ש - שפינדל שלומית עו״ד העירייה, מנכ״ל - תודר עופר משתתפים:

העירייה, דובר - קורנפלד אורן העירייה, מבקר - סעדון בן רמי העירייה, גזבר - גבריאל
מפמ״ל. - דוד חמאני לוי, יואל הכנסות, אגף מנהל - אברון רן
.2018 לשנת הארנונה צו עדכוןעל_סדר_היום: 

)18:25 בשעה נפתחה (הישיבה
העירייה: ראש

 קטנות דירות עבור שקיבלנו המיוחד האישור לגבי לכם הסברתי שעבר בשבוע התקציב בישיבת
 לעדכן מחויבים אנו ולכן, ההפחתה את אישרו הפנים ושר האוצר שר לשמחתנו מ״ר. 90ל- מתחת

מחדש. הארנונה צו את
רן_אברון:
 עבר זה למטר. ש״ח 2ל- מ״ר 90 עד קטנות בדירות מגורים של בסיווגים הנחה אישרה המועצה
 מדובר מלא. באופן שקיבלנו לסיווגים בהתאם החריג האישור את וקיבלנו הפנים משרד לאישור

 33%בכ- יורד בנטו החיוב אלש״ח. 312 בנטו יוצא שזה בשנה, אלש״ח 464 של בברוטו בהפחתה
אלש״ח. 152 זה לנטו הברוטו בין ההפרש פחות. קצת זה פנקס ברמת בשני. וגם הראשון בסיווג
 71 בין ששטחם (דירות 112 סיווג דירות, 1,472 סה״כ מ׳) 70 עד (דירה 111 בסיווג הנישומים: מספר

 דירות, 14 סה״כ פנקס) ברמת מ״ר 70 עד ששטחם (דירות 161 סיווג דירות, 1,112 סה״כ מ׳) 90ל-
דירות. 17 סה״כ פנקס) ברמת מ״ר 90ל- 71 בין ששטחם (דירות 162 ובסיווג

:אשכנזי טל
 בממוצע? לדירה ההנחה מה

רן_אברון:
 לשנה. הפחתה שקל 180 עד זה מ״ר, 90 של לדירה למטר שקל 2 של הפחתה לדוגמא,

סבחיוסף:
 העלנו. תמיד ארנונה, הפחתנו לא פעם שאף חושב אני

ראש העירייה:
 .2018 לשנת בתקציב נכללה כבר הזאת ההפחתה

?2018 לשנת הארנונה צו עדכון בעד מי
בעד:

מ״ר. 90 ל- מתחת ששטחן קטנות לדירות ארנונה הפחתת מאשרת המועצה החלטה:
)18:28 בשעה ננעלה (הישיבה

מאני ח דוד
 סטיקה גי ולו הל מיג פעולות מתאם

מועצה ה ות ישיב מרכז

 עו׳׳ד שוחט, ליאת
ה העיריי ש רא


