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סדר היום 3
צוארנונהלשנת.9.11
ראש העיר
פתח את הישיבה ,מבקש מחברי המועצה לאשר הגדלה של  5.7%בארנונה .העירייה
תבצע צעדי התייעלות ,אנו נצמצם  11מליון  ₪מהתקציב תוך כדי שמירה על רמת
שירותיםגבוההונקבע מהלכיהתייעלותנוספים.גזברהעירייהיציג אתהצעתנולצו
הארנונהלשנת .9.11

מר אמיר ברטוב
מפרטאתההצעהמתוךהמסמךשהועברלחבריהמועצהוהוארצ"בלמסמךכנספח
א' .פרטאתהאחוזהנדרשלמגורים,אתשנדרשלהייטקלשטחיםמעל 97אלףמ"ר.
חיובדירותבאזור9להםשטחמעל199מ"רכמותעריףשלדירותבשטחשל191מ"ר
כמובאזור.1הוצגוגםהתעריפיםלתחנותהדלקוכלמהשפורטבמסמך .
ראש העיר
מירוצהלהתייחס? 

מר דן ברוך
מבקשרשותהדיבורומציגדבריומהכתב,הדבריםמוצגיםבמסמךכנספח ב' .

ראש העיר
דן,אנימודהלךעלדבריךהכנים.יחדעםזאת,אבקשלתקןאותךכיאיןגרעוןשל0.
מיליון,₪אנועומדיםלסייםאתהשנהבאיזון.הכסףנדרשעלמנתשנעמודבמשימות
להןנידרשהשנה,לאורההתייקרויותשאותןאתהמכירכמותוספותשכרבמסגרת
הסכםקיבוצישלההסתדרותועוד.הארנונהבעירנמוכהמולכלישוביהסביבה .

ראש העיר
גב'סימהפריבבקשה .

גב' סימה פרי
מציגהאתדבריהמקריאהמהכתב,מצ"בכנספח ג'לפרוטוקולזה .

ראש העיר
תודהסימה,אתמולנכחתבישיבהבההוצגוהדברים.גםאתוגםדןחוזריםעל0.
מליון₪גירעוןולאזההמצב.ישליאמוןבגזברובמנכ"ל .

גב' מלי פולישוק בלוך
מבקשתאתרשותהדיבורונושאתאתדבריה,מקריאהמהכתבוהמסמךרצ"ב
לפרוטוקולכנספח ד' .

התפתחדו-שיחמאודקולניביןרוניתוינטראובלמליפולישוקבלוך .
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ראש העיר
אבקשמאיתןלהציגשינוייםבצוהארנונהכפישאושרובועדתהכספים .

מר איתן גינזבורג
בועדתהכספיםהוצעעלמספרשינוייםבצוהארנונה39.11

.1שינויהגדרהותעריףלמגוריםבסוגנכס7-"דירהששטחהמ191-מ"רומעלהבכל
איזור,9ששטחהגדלב7.%-לפחותאחרי,01.0.1211אודירהשבנייתההושלמה
לאחרמועדזה"-תעריף31.10ש"חלמ"ר .

.9שינויהגדרהבסוגנכסים1-סעיףג3"כלולבתחוםאחתמהתכניותבניןעיר9..1 
עד ."9.13

.0עדכוןתעריףלמכללותואוניברסיטאותל-11.ש"חלמ"ר .

.3עדכוןתעריףלבריכותשחיהפרטיותל-0....ש"חלמ"ר .

.7הוספתסעיף3 
"מרכזי ספורט ונופש (קאנטרי קלאב) 
מרכז ספורט שיש בו בריכת שחיה ומגרשי ספורט יחויב בכל האיזורים לפי
התעריפים דלהלן :
בעד שטח המבנים  101.41 -ש"ח למ"ר 
בעד שטח בריכה (מקורה ושאינה מקורה)  22.72 -ש"ח למ"ר 
בעד יתרת השטח  7.00 -ש"ח למ"ר ".


ראש העיר
אניפונהשובלסימהולדן,הסכמתםעלהעלאתהארנונהב.3%-הפערביןמה
שהסכמתםלביןמהשעומדעלהפרקהואלארחוק.אניקוראלכם,הפעילושיקול
דעתנוסף,נסועודמאמץקטן,אבקששתצטרפולהצבעהלאישורהצו .

מר אריה פרידמן
נאמרופההרבהדבריהבלושטות מצדהדובריםהמתנגדיםלהעלאה .מבקשלמחות
עלמהשנאמרנגדהפקידותהבכירהשעושהעבודהכלכךמאומצת,אתםלאיודעים
מההםעושים .
לנושאהשני,לאורמהשהושמעפה,אניחששאיןהבנהבנושאיכספים. 9.1.נסגרת
באיזון,את9..2סיימנובעודףשל3.9מליון.₪כאשרהתכנסנולתכנןאתשנת,9.11
התברר לנו שכדי שנמשיך את כל תוכניותינו ולאור הצורך בתוספת השכר על פי
ההסכמיםהאחרונים,נאלץלהעלותאתהארנונה,זאתבצדקיצוץשל11מליון₪ורק
כך נוכל לעמוד בתוכניותינו .אני מצר על כך שדן וסימה שעשו עבודה כל כך טובה
ויצרוקשריחברותטובים,הצהירועלפרישתםמהקואליציה .




4

דן ברוך
אריה,אתהאדםדתיואניאישמצפון,אנילאמוותרלעצמי.ויתרתיעלדבריםרבים
בחיילטובתעמידהעלערכיומצפונילכןלאאענהלבקשתך.חופרי,מתוךהערכהלך
ולצוות ,התנהגתם אלי בנועם וביושר .בשנה שעברה ביקשת שאתן יד להעלאה
בארנונהואנינעניתי.השנהביקשתישנתייעלונעלהרק,3%זועדיןעמדתי.מצפונית
אינייכוללהיענותלבקשתך .

ראש העיר
אנימכבדאתדבריך .

יו"ר הועדה החקלאית
בעירייה יש אוזן קשבת .הגזבר לא הציג את תקציב הועדה החקלאית ואת תעריפי
הארנונהעלנכסיםחקלאיים.זהוכסףמיועד .אשתקדדנובמעמדדומה.לארוצים
לפגועבחקלאיםובחקלאות.רעננהעירירוקהעדין.מבקשלאורהמצבהכלכליבואנו
מצויים ,על מנת לאפשר לחקלאים להמשיך בעבודתם ,לא להעלות את הארנונה
לנכסים חקלאיים .בשום מקום לא העלו .אבקש שהגזבר יתייחס איך נהגו בשנה
שעברה .

מר אמיר ברטוב
הודענולוועדה,הםהתנגדו.אנוסבוריםשישמקוםלהעלאה,התעריפיםנמוכים.אכן,
אםהארנונהשהועלתהלאתאושרע"ימשרדהפנים,הכספיםיוחזרו.בתחוםהועדה
החקלאיתאנובגרעון .

מר יואל עזרזר
קל להעביר ביקורת ולהשתלח בעיקר כאשר לא בקיאים בנושא ,אני נותן אמון
בהנהלה .מהלך זה אינו קל לאף אחד .צריך לזכור כי במשך שנים הגזבר הוא אותו
גזבר ,יש דברים שנכפו עלינו ,הרחבנו בתחומים רבים כדוגמת החינוך ,שם נתנו עוד
07.שעותמעברלמוקצהע"יהמדינה.התרחשושניאירועיםכואבים 3
האחד–הסכםשכרחדשלעובדיםבמגזרהציבורי .
השני – החלטת משרד הפנים להקים את תאגידי המים ובהמשך העלאת תעריפי
המים .
דן,אנימבקשלפנותאליךולבקשךלהצטרףאלינולאישורהעלאהכפישהוצגה .

גב' אושרת קורן
רציתי לשאול את הגזבר לאחר העלאת הארנונה ,איך אנו עומדים מול הרשויות
בסביבה? 

מר אמיר ברטוב
הכינמוךבכלאזורהשרון.מקריאמהטבלה,זומוצגתכנספח ה'לפרוטוקולזה .

מר צבי נדב רוסלר
היהפהדיוןסוער,מכבדגםאתאלהשאינםמצטרפים.יחדעםזאת,לאנכוןלהציג
אתעמדתהמתנגדיםככאלהשטובתהתושבים עומדתמולעיניהם .כולםפהחושבים
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עלהתושביםוישפהויכוחכיצדלפעולעלמנתלהיטיבעםהתושביםולהעניקלהםאת
השירותהטובביותר.איןכאןטוביםורעים .

גב' עדית דיאמנט
אנישמחהשישפהציבורתושביםשאיכפתלו.אנימבקשתומזמינהאתהציבורהזה
להגיעלישיבותמועצתהעירבמשךהשנהולראותלאןהולכיםהכספיםלכןחשובלי
שתשמרועלקשררצוף.תודהלכם .

ראש העיר
לפני שניגש להצבעה ,אני פונה אליך מלי ומבקש למחות על הערתך אותה שמעתי
שירדתימהשמיים.האחריותהיאשליואנימגבהאתהגזברואתהמנכ"ל. 
אבקששניגשלהצבעה,מיבעדאישורהשינוייםבצוהארנונהלשנת 9.11כפישהוצגו,
כוללאתההצעהשאושרהבועדתכספיםאשרהוצגהע"ימראיתןגינזבורג .

הצבעה
בעד- 11
נגד- 0
נמנע- -

החלטה
מועצתהעירמאשרתפהברובקולותהשינוייםבצוהארנונהלשנת9.11כפישהוצגו,
כוללאתההצעהשהוצגהע"ימראיתןגינזבורג .

ראש העיר
מודהלחבריםונועלאתהישיבה .


רשמה3גב'טיליקולין,סמנכ"ללמנהלומשאביאנוש

___________

מרנחוםחופרי
ראשהעיר 

_____________
















מראבילאופר 
מנכ"להעירייה
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נספחא' 



נספחב' 



נאום ה תנג דו ת
להעלא ת הארנונה  -דן ברוך doc.29.11.10

נספחג' 

ה תנג דו ת להעלא ת
ה ב 9 -אחוזים  -דברי סימה פרי doc.29.11.10

נספחד' 

דברים לישיב ת
מועצה צו ארנונה  2011ביום doc.10 11 29

נספחה' 

