פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 4-9102
שהתקיימה ביום רביעי ה 92 -ביוני 9102
באולם הישיבות בעירייה
נוכחים:
עו"ד אביחי שטרן  -ראש העיר
עו"ד אופיר יחזקאל  -מ"מ ראש העיר וחבר מועצת העיר
מר מישל בן שימול  -המשנה לראש העיר
מר יורם ממן  -סגן ראש העיר וחבר מועצת העיר
מר יהודה חיים  -חבר מועצת העיר
מר אריה אקרמן  -חבר המועצה
מר אלכס קראצ'ון  -חבר מועצה
ד"ר אביבה זריהן  -חברת המועצה
הגב' חן לגיסמו -אדל  -חברת המועצה
ד"ר בוריס סידלקובסקי  -חבר מועצת העיר
מר אלי זפרני  -חבר מועצת העיר
מר יורם מלול  -חבר מועצת העיר
נעדרו:
הרב ניסים מלכה  -חבר מועצת העיר
חברי הסגל:
מר יורם ביטון – מנכ"ל העירייה
מר פאר לרדו – עוזר ראש העיר
מר בני קונפורטי-גזבר העירייה
עו"ד אריאל בר יוסף-יועץ משפטי
מר דני קדוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית
מר ראובן סולטני  -מנהל רשות החנייה
ד"ר שלומית פחימה  -מנהלת אגף הרווחה
הגב' סיגל כהן  -מנהלת אגף החינוך

רשמה :הגב' פאני זפרני  -מנהלת היחידה למעקב ובקרה
על סדר היום:
צו הארנונה לשנת 9191
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר

אני פותח את ישית מועצת העיר שלא מן המניין . 4-9102
ישיבת המועצה  4-9102שמדברת על צו הארנונה המקורי בשנת .9191
היא לא תוספת שיקלית וכל מה שדיברנו עד עכשיו .בואו נעלה ישירות להצבעה.

מר בני קונפורטי – גזבר העירייה:
החריגה שדובר עליה בישיבה הקודמת שנסגרה מתבטלת ב 10 -בדצמבר .9102
העלייה האוטומטית בארנונה בשנת  9191על פי החוק היא  9..2%כדי להחזיר ל.% -
צריך עוד  - 9.49%זו בקשה להעלאה חריגה .סה"כ = . .%
במידה ויתקבל האישור להעלאה חריגה ,תעריפי הארנונה יהיו אותו דבר באותו תעריף.
מר יורם מלול – חבר המועצה:
אני רוצה שנצביע על הסתייגויות ,אני רוצה לאמר שכל עוד יש בנייה בשכונת יובלים,
אני רוצה להיות הגון איתך שתהיה הנחה של  .1%בארנונה ל 1 -שנים.
במרכז המסחרי נתנו  .1%הנחה בארנונה.
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:
אני יודע שמשרד הפנים לא אישר את זה .
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר
מבקש מחבר המועצה מר יורם מלול לעשות דיון ענייני ,אני רוצה לשבת ולבדוק את
המשמעויות ,אני לא נגד זה ,אני מציע לך בוא נקיים דיון ענייני בנושא אני רוצה לדון בזה.
מר אלי זפרני – חבר המועצה:
אני רוצה להעלות את נושא הפרגולות מפלסטיק שלא יגבו ארנונה מהתושבים.
יש חוק לרשויות יש סמכות לא לגבות ארנונה לפרגולות מפלסטיק .עכשיו הנושא הזה
נתון לשיקול המועצה.
מר יורם מלול – חבר המועצה:
מה שאומר אלי יש חוק "חוק אמסלם" שאומר לרשויות תהיה סמכות לא לגבות בעניין הזה.
כעת זה יהיה לשיקול המועצה.
ד"ר אביבה זריהן  -ויצמן
שלא יכללו בארנונה שטחים ,חצרות קירוי ,ופרגולות מפלסטיק ,ושזה לא יכנס בסקר נכסים
בתוך גביית הארנונה על הבתים.
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר

מי בעד ההצעה של ד"ר אביבה זריהן  -ויצמן?

ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני מר יורם מלול וד"ר אביבה זריהן -ויצמן.
מי נגד?:
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל  ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן ,
מר יהודה חיים ,מר אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון ,הגב' חן לגיסמו -אדל.

עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר

מי בעד ההצעה של מר יורם מלול?

ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני מר יורם מלול וד"ר אביבה זריהן-ויצמן.
מי נגד?:
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל  ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן ,
מר יהודה חיים ,מר אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון ,הגב' חן לגיסמו -אדל.
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:
אני מעלה את ההצעה המוצעת לצו הארנונה בעלייה של  .%לשנת  9191מתוכם עלייה
נדרשת של  9..2%על פי חוק.
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל  ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן ,
מר יהודה חיים ,מר אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון ,הגב' חן לגיסמו -אדל.
מי נגד:
ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני מר יורם מלול וד"ר אביבה זריהן -ויצמן.
החלטה:
ברוב קולות אושר צו הארנונה לשנת  9191בעליה של  ,.%מתוכם עלייה נדרשת 9..2%
על פי חוק.
תודה רבה חברים ,אני סוגר את ישיבת המועצה שלא מן המניין .4-9102
תודה לצופים בבית תודה לציבור שנותן בנו אימון גם בישיבות לא פופוליסטיות,
אנחנו דוגלים בשקיפות ונותנים לכם את הדברים כהוויתם .חשוב שתבינו את הדברים ותודה
על כך.
לילה טוב לכולם.

______________
עו"ד אביחי שטרן
ראש העיר

הישיבה ננעלה!!
_________________
עו"ד יורם ביטון
מנכ"ל העירייה

