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י"ח תמוז, תשפ"א 
28 יוני, 2020  

ס/63126 
 

 
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 7/21 מיום 28.6.2021 

 

נוכחים: עו"ד ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, ז'אנה כהן, יוסף סויד, ימית קרקוקלי, ליאת מועלם, 
עופר בוזי, שלמה זלמן סיונוב.  

 
חסרים: אלירן אליה, הבטמו אייאיו, יחיאל מושייב, ליאור אגאי, ניסים ארביב, עוזי אהרון, ציון 

גזלה.  
 

מוזמנים: רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה,  עו"ד רן אברון – מנהל אגף הכנסות, יואל לוי – יועץ 
לראש העיר, אורן קורנפלד – דובר העירייה ומלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.  

 
על סדר היום:  

אישור צו ארנונה 2022.  
 

הישיבה נפתחה בשעה 18:09 
 

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

 
 

אישור צו ארנונה 2022 
 

 ראש העירייה:
בבקשה רן אברון מנהל אגף הכנסות.  

  
 עו"ד רן אברון:

בפנינו צו ארנונה לשנת 2022 הכולל את שיעור עליית תעריפי הארנונה לשנת 2022 מול שנת 2021. 
שיעור העלייה הינו 1.92%, מדובר בהעלאה אוטומטית על פי נוסחה הקבועה בדין.  

בנוסף לכך, הצו כולל בקשה חריגה להוספת תעריפים מופחתים לאזור תעשייה דרומי חדש ומתחם 
בזק, כפי המפורט בצו. מדובר על מדרגות תעריפים לשטחים העולים על 5,000 מטר ומעלה לסיווגים 

של משרדים, תעשייה עתירת ידע, מסחר ושירותים.  
 

 ראש העירייה:
זה בדומה לשנה שעברה, שנה שעברה ביקשנו את המדרגות האלה ומשרד הפנים לא אישר. השנה 

משרד הפנים ירד לרשויות והייתה ישיבה מקדימה.  
 

 רו"ח גיל גבריאל:
הרעיון הוא שאנחנו רוצים לייצר את המדרגות האלה על מנת להיות אטרקטיביים מול יזמים 
שיבואו לעיר, כי השאלה הראשונה שיזם שואל מבחינת כדאיות להרוויח, זה מה תעריפי הארנונה. 
שנה שעברה לא אישרו לנו, אני מקווה שהפעם יאשרו, כי התעריפים אטרקטיביים ביחס לכל בקעת 

אונו וזה הצו שמובא לאישורכם היום.   
 

 ראש העירייה:
אנחנו בתחרות גדולה עם האייר פורט סיטי, עם מתחם האלף של ראשון, יש לנו את היתרונות של 
המיקום המרכזי, בסופו של דבר בעל עסק מגיע, בודק את הארנונה שהוא צריך לשלם. אנחנו כן 
רואים תחילה של מעבר של חברות גדולות מתל אביב לאור יהודה. יש לנו פה את קבוצת גאון 
השקעות שהגיעה, ריג'ס, חברת TSG, שיוצאת מרמת החייל אחרי 40 שנה, היא שכרה את הבניין 

הצמוד אלינו.  
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מי בעד אישור צו הארנונה?  
 

בעד: פה אחד.  
 

החלטה: המועצה מאשרת  את צו הארנונה לשנת 2022.  
 
 
 
 
 
 

 
הישיבה ננעלה בשעה 18:13 

 
 
 
 
 
 
 

____________________ ___________________ 
 מלכה מיכאלי

 מרכזת ישיבות מועצה  
 ליאת שוחט, עו"ד 

 ראש העירייה 
 

 

 


