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 החלטות המועצה
 2015/06/22 מיום 36מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

לאשר את צו המיסים לשנת  ב קולותברוהוחלט  
 כדלקמן: 2017

)א( לפקודת העיריות ]נוסח 276בהתאם לסעיף  .1
( לחוק ההסדרים 2)ב()9חדש[ ובהתאם לסעיף 

במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 
, והתקנות מכוחו, 1992-התקציב( התשנ"ג

לעדכן את שיעור  מובאת בזאת הצעת החלטה
, שהיא ההעלאה 1.77%-ב 2017הארנונה לשנת 

על פי נוסחת העדכון הקבועה בחוק 
 ההסדרים. 

מחליטים לאשר מתן הנחות  -הנחה בארנונה: .2
בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה 

:  1993-)הנחה מארנונה(, תשנ"ג )להלן
"התקנות"(, ובהתאם להנחיות שניתנו לשנים 

לתקנות אינו מאומץ;  12ס'  -עברו, כלומר:
.3)-(2)א()13מאומצים ס'  לתקנות לא 13בס'  ) 

צאצאים בוגרים המתגוררים אצל קרוביהם  .3
ממדרגה ראשונה שניה ושלשית לא יהיו 

 .זכאים להנחה )משוקללת( מארנונה

 :15-36-306מס'  החלטה
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 . 2017צו המיסים לשנת אישור  . 1

 

ב טוב. אני פותח ישיבת מועצה שלא מן המניין ער  רחמים מלול:
נונה, כי אנחנו חייבים להעביר את צו הארנונה עד סוף יוני לפי בעניין צו האר

התלבטנו מאוד. אמנם היה דיון בוועדת . ליולי 1-ההוראות החדשות, עד ה
כספים, אבל התלבטנו מאוד לגבי נושא של העלאת ארנונה. לא בגלל שאין שאין 

ולא צורך בהכנסות נוספות, אלא בגלל שזה הרבה שנים אנחנו מבקשים העלאה 
מאשרים לנו. ולמעשה בקדנציה הזאת וגם בקדנציה הקודמת, פשוט לא היתה 

 התייקרות בתעריפי הארנונה. 

מידי שנה בשנה אנחנו מתחבטים איך אפשר להגדיל תקציבים, להעצים את 
התשתית השירותית לתושבים, להרבות במופעים, בתרבות, בכל מה שאתם 

ה שהם מחזיקים תיקים שונים, תחומי זקוקים לו והתושבים, במיוחד חברי מועצ
אחריות שונים, וכמובן רוצים להראות פעילות. והעיר הגיעה ברוך ה' 

. אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה לחץ יש לנו 143,000לאוכלוסייה רחבה מאוד, 
מתושבים חדשים. זוהר אולי יספר לכם בהמשך, לחץ על קליטה במוסדות חינוך. 

יקושים. פשוט כל יום באים תושבים חדשים עם פשוט אנחנו לא עומדים בב
, בתי ספר יסודיים. והנה, עובדה שהשנה אנחנו 3,4ילדים, שרוצים גני ילדים 

מבנים יבילים, כמובן באיכות טובה, כדי לספק את כל הצרכים. וכל  15מכניסים
 יום באמת מתווספים שמות חדשים ותושבים חדשים. 

.. חדשים רק 60     :זוהר בלום  שבועות.  3-בשכונת המדע, ב .

 טוב, זו שכונה מתפתחת.    יערה ספיר:

 לא רק שם.   רחמים מלול:

 ברחובות החדשה, ההולנדית.      :זוהר בלום

 )מדברים ביחד( 

אני הצגתי את השאלה הזאת, אבל זוהר יש לו תשובה   רחמים מלול:
נו לא רוצים על זה. בכל אופן האוכלוסייה גדלה, השירותים מתרחבים. אנח

לפגוע ברמת השירות. הנה, היתה איזושהי ישיבה אצל דורון מאגף שפ"ע, והם 
דורשים עוד כוחות, עוד ידיים עובדות, במיוחד עובדי כפיים. וגם שם כנראה 

 נצטרך להוסיף. ואי אפשר, הבור הוא לא בלי תחתית. 

ועוד  אנחנו תמיד צריכים להמשיך לעשות מאמצים לחפש עוד מקורות הכנסה
מקורות הכנסה, כדי לספק את כל מה שצריך. ומקור ההכנה היחידי שרשות יש 
. אחד  , או תעשייה, תעסוקה וכו' ' להם, אם אין לה שטחי שטחי מסחר גדולים וכו
ממקורות ההכנסה היחידים זה הארנונה. ועד יום לא התייקרה הארנונה, נדמה לי 

 שנים. 9במשך 

ני כן היה דיון עם הסגנים ועם המשנה לראש אז היה דיון בוועדת כספים, לפ
העיר, האם להעלות למגורים וגם למסחר, או להסתפק רק במסחר. בסוף נפלה 
ההחלטה, וגם בוועדת כספים. יש הסתייגויות, אני יודע, תיכף החברים יביעו 

, ולא לגעת במגורים. אמנם זה  5%-הסתייגויות, להעלות ב למסחר ולתעשייה וכו'
, זה מביא בסך הכל כלא מביא הר   -₪מיליון  4-בה יבול כספי

 , לא? 8   אביב איטח:
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 . ₪מיליון  4-לא, לא, כ  רחמים מלול:

.    יעל בק:  זה עם האוטומטי

.   רחמים מלול:  בלי האוטומטי

 . ₪מיליון  8מה שכתוב בחומר,   עו"ד אמיר ירון:

 . 8כי זה כנראה עם האוטומטי   עו"ד יניב מרקוביץ:

 .1.77-בלי האוטומטי, בלי ה  מלול: רחמים

 רק מסחר.    אביב איטח:

מיליון  4-ל 3.5העלייה החריגה למסחר, היא נותנת בין   רחמים מלול:
₪ . 

. 8זה נותן  1.77פלוס  5, כלומר %6.77אתה אמרת    :דורון מילברג
 זה האוטומטי. אתה מוריד את האוטומטי, זה פחות.  1.77%-נכון? אבל ה

 4הרבה פחות. דיברנו על זה בוועדת כספים. לפי   לול:רחמים מ
החריגים. כמובן יש את העדכון האוטומטי של  5%-למיטב זכרוני. רק ה ₪מיליון 
שזה לא אנחנו קובעים, זה ועדות הכספים, הכנסת, המחוקק, בקיצור. אז  1.77%

רד עוד חוץ מהגידול האוטומטי הזה, אין מקור הכנסה נוסף. לכן אנחנו מנסים לג
, כדי לנסות קצת להגדיל את ההכנסות. למשל החודש אנחנו כבר ₪כמה מיליוני 

 צריכים לשלם הסכמי שכר, אנחנו צריכים לממן סייעות. 

 לעובד. ₪ 1,000אחוז נוסף,    :דורון מילברג

.   רחמים מלול: מענק ועוד כהנה וכהנה. ואין מקורות  ₪ 2,000כן
שר גם להתייעל עוד יותר ולנהוג כמו ראש הכנסה, אלא הארנונה. כמובן שאפ

 עובדים. אנחנו לא עושים את זה.  150עיריית נצרת שנבחר ולפטר 

.  70נו מה לעשות אם יש     :ד"ר מרה קנבל . .  מיליון

אנחנו למשל התייעלנו בעניין של שעות נוספות,   רחמים מלול:
שמשרד החינוך  ביטלנו המון שעות נוספות, התייעלנו בהסעות, ביטלנו הסעות

לא מממן. אם כי עם הרבה חמלה, השארנו עוד הסעות, למרות שמשרד החינוך 
לא מממן. לכן אני פותח את הנושא לדיון. אולי קצת הסבר רוצים לתת אנשי 
המקצוע? חברים, אני פותח את זה לדיון. אני יודע שיש כמה חברים שמסתייגים. 

 בבקשה. 

 לה, אפשר? אני רוצה לשאול שא   אביב איטח:

 מי רוצה לדבר? כן, בבקשה.   רחמים מלול:

אני רוצה לשאול. קודם כל קראתי את ההסבר על    אביב איטח:
החריגה בנוסף לעדכון האוטומטי. בנושא ההתייעלות, יש איזושהי תכנית שאתם 
אולי הכנתם, תכנית להתייעלות. כי אנחנו יודעים שהכל כל שנה זה יכול להגיע 

ה. כי תמיד יהיו הסכמי שכר ויהיו עוד סייעות. וברוך ה' שהעיר רק שוב למצב הז
תגדל ויהיו עוד זוגות צעירים ועוד גנים ועוד בתי ספר. אני מבין שיש צורך 
ושיש הוצאות שצריך לשלם. השאלה שלי אם באופן כללי גם מבחינת ההוצאות 

את זה הקבועות, אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי גם לומר, אני גם רואה 
מתושבים וחבל, כי הכי חבל זה להשקיע הרבה כסף ושהציבור לא תמיד מעריך. 
אני חושב שגם אם אנחנו רחובות כעיר המדע והתרבות, אני חושב שאפשר קצת 
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. זאת  להוריד הילוך בתרבות קצת. אני חושב שלא יזיק לנו קצת, במיוחד אם אין
חל מכמה שקלים בודדים, אומרת, אם אין, אז בואו נוריד קצת. זה מתחיל ה

דקות, ואולי איזה  45דקות ולא  10לים בודדים, שיהיו זיקוקים עשרות אלפי שק
פסטיבל אחד שגם ככה אולי כן הצליח או לא הצליח. פה עוד איזה מופע. יש 
תרבות נהדרת ברחובות, יש הרבה אירועי תרבות. אולי אפשר קצת להוריד, 

 להוריד. התושבים רואים את זה. 

התשובה נמצאת בשאלה. אם אתה בקיא בתכניות    :ורון מילברגד
 אירועים השנה.  2שישבו ודנו והתחבטנו, והיתה הצלחה לכל האירועים, הורדנו 

 פסטיבל האוכל ופסטיבל כל העולם.    אביב איטח:

 נכון.   רחמים מלול:

 אירועים. בכאב לב.  2כן, הורדנו    :דורון מילברג

. בווד   אביב איטח:  אי

 עם השתתפות בשנה שעברה של עשרות אלפי אנשים.    :דורון מילברג

 פסטיבל כל העולם נכשל.    אביב איטח:

 לא נכשל ולא נעליים.    :דורון מילברג

השאלה שלי, מבחינת תכנית ההתייעלות, האם קיימת    אביב איטח:
 כזאת תכנית ברחובות כדי לפתור את הבעיות האלה? 

סברתי לך. כשגילינו גירעון לפני שנה, במיוחד ה  רחמים מלול:
בחינוך, בנושאים של הסעות ובעוד כמה נושאים, ישבנו וקיצצנו בצורה 

 2015משמעותית, והבאנו את זה גם לפניכם, תיקנו תקציב. ואמנם, שנת 
. זה דבר שלא האמנו. זה כמובן גם תרומה של ₪מיליון  5הסתיימה בעודף של 

החוב של קרן שיקום צנרת. אבל עובדה שאנחנו עומדים הקמת התאגיד, מחיקת 
ומקצצים. קיצצנו. למרות שיש רעש גדול בזה. וכשיש צורך אנחנו יושבים, דנים 

מבחינת העובדים לגבי ביטול של שעות נוספות, השארנו רק את השעות 
. אז לידיעתך אין לי ₪מיליון  2-הנוספות ההכרחיות, ואני חושב שחסכנו שם כ

עובדים. אלא אם אתה רוצה להציע, אז אנחנו התייעלות לפיטורי תכנית 
 ..  מוכנים.

.   אביב איטח:  אני רוצה לשאול עוד משהו, לא סיימתי

לפני כן, עוד נתון אחד. עיריית רחובות נמצאת ביחס    :דורון מילברג
מתקציב העירייה הוא  41%תקציב ועובד עירייה, אחד הנמוכים בארץ. -של תושב

.. לדוגמא 58%-57%בדים. לשם השוואה, בראשון זה שכר עו . הם מציינים אותנו.
-עד היום גדלנו בא כוח 2010כאשר העיר גדלה בעשרות אלפי אנשים.משנת 

תושבים, ולא גדלנו ביחס מול עובדים. בעיריית רחובות כל האשפה היא  35,000
ל כמות , היא לא קבלן חוץ. ורק מגדיל את ה... שIN HOUSEפנימית, היא 

.. שיש בעירייה מול התועלת.   העובדים הלא.

 גם ברשויות האחרות זה לא כולל.    :דורון מילברג

יש לי עוד שאלה בנושא הזה. אני שואלת מבחינת    אביב איטח:
מדיניות שאנחנו רוצים לעודד יזמים צעירים, ורוצים להביא לכאן עוד מפעלים 

יותר על העסקים הגדולים, מבנים  ועוד הרבה מאוד עסקים. אני מדבר דווקא
 . של העלאה שנתית, זה יכול להיות  5%גדולים, אולי כמו בהורוביץ וכו'
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משמעותי שהוא מטראז' גדול מאוד. והשאלה שלי, איך אנחנו פה. הרי אין פה 
איזה משהו. אני מרגיש כמו איזה פלסטר, אני מרגיש כמו איזה משהו שכל פעם 

העלות לתושבים או למסחר. ואני שואל באמת שאלה, שתהיה איזו בעיה לבוא ול
איך  –זה לא יקרה שוב. ב'  –איך אנחנו מתמודדים עם זה, כדי ששנה הבאה א' 

אנחנו בעצם מראים שאנחנו מעודדים יזמים ועסקים גדולים להגיע לכאן, שהם 
 רואים שמעלים כאן ארנונה, חריגה? למראית עין מבחוץ. 

אם אני ארצה לקבל את ההצעה לסדר שלך תגיד לי,   רחמים מלול:
, תלוי איך אתה מחשב את תקציב להעלות, למרות שזה כבר מעל ומעברת

 הספורט. 

 כן.    אביב איטח:

נניח אתה רוצה להעלות את תקציב התמיכות   רחמים מלול:
 . אתה יכול להראות לי מקורות מימון? ₪מיליון  9-ל 2.8-והמענקים מ

 צה להגיד לך עוד משהו על זה. אני רו   אביב איטח:

לא, לא, לא. תענה על מה שאני שואל. למה אתה   רחמים מלול:
 מתחמק? 

.    אביב איטח:  כן, כן

 כן. מאיפה? לבטל את כל מופעי התרבות?   רחמים מלול:

 לא.    אביב איטח:

 תציע.   רחמים מלול:

פני קודם כל, היתה ישיבה באשכול פיס בקציר א' ל   אביב איטח:
איזה שנתיים או שנה וחצי ואמרתי לך 'רחמים, יש בכדורגל, אפרופו למי שאמר 
. לא בושה לקחת שנה  שאני לא מבין בספורט, יש דבר שנקרא 'עונה פיננסית'

, ולהגיד 'חבר'ה, העיר הזו של התושבים'.   אחת, לקחת גם לדברר את זה נכון

 אתה לא עונה על מה שאני שואל.   רחמים מלול:

.    ב איטח:אבי  'השנה לא מביאים תותחים'

 אתה לא עונה.   רחמים מלול:

 מתייעלים מבפנים.    אביב איטח:

 מיליון?  8מאיפה תביא עוד   רחמים מלול:

 שאלת אותי? תן לי לענות לך.    אביב איטח:

 לא נאום. תענה בקצרה, נו.   רחמים מלול:

עותית, לחתוך אפשר שנה שלמה לעשות, לצמצם משמ   אביב איטח:
 אבל בבשר החי בדברים שעולים הרבה כסף. 

 לפטר עובדים.   רחמים מלול:

.    אביב איטח: .  אני לא רוצה להיכנס.

  -לא, לא, תגיד לפרוטוקול. זה סיסמאות  רחמים מלול:

תשמע, לא הכל זה עובדי עירייה. פעם העובדים    אביב איטח:
 אשמים ובקייטנות המדינה אשמה. 
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 לבטל תרבות? תגיד מה.   לול:רחמים מ

קודם כל, התושבים שבעים, כמה שנים, אפשר להוריד    אביב איטח:
 בתרבות. 

 לפרוטוקול, לבטל חגיגות יום העצמאות?   רחמים מלול:

 למה אתה הולך מקיצוניות אחת לקיצוניות השנייה?    אביב איטח:

 אני שואל אותך.   רחמים מלול:

 צה לפעמים שלא היה כלום ביום העצמאות. אני לא רו   אביב איטח:

 מאיפה.  ₪מיליון  8תראה לי   רחמים מלול:

 אפשר לחסוך.    אביב איטח:

 בסנדויצ'ים? נוריד סנדויצ'ים. נו מה.   רחמים מלול:

אתה יודע איך העירייה הזאת עובדת ככה, תאמין לי,    :דורון מילברג
 -איפה שאפשר לחתוך בהוצאות מיותרות

דורון, אתה יודע למה שאלתי את מה שאני שואל? הכי    איטח:אביב 
. לא, להיפך, אני דווקא רוצה  קל לי מהמקום לבוא ולהגיד 'אני מצביע נגד'

 להתחבט אתכם ולהתייעץ אתכם, ולראות מה בעצם הבעיה כאן. 

 טוב.   רחמים מלול:

אני חושב שצריך לעשות סדר בפנים ולנסות לייעל    אביב איטח:
 שיותר. זה מקור המימון ששאלת.  כמה

 אוקיי, תודה. אבי, בבקשה.   רחמים מלול:

אני חושב שהורדת מיסים הוכחה כמה פעמים, גם    אבי קינד:
בממשלה, כשמורידים מס הכנסה, אז מצליחים לגבות יותר כסף. הורדת מיסים 
 עשויה להביא עסקים נוספים לעיר. לא העלאת מיסים. אנחנו במלחמה עם כל

הרשויות מסביב. אמרתי את זה מספר פעמים, כדי לגייס לכאן מפעלים, חברות 
היי טק. ככה לא עושים וולקאם לעיר. זו בשורה רעה, ויהיה קשה יותר להביא 
לפה עסקים. אני חושב שאנחנו מתייחסים לתקציב שלנו כמו מסכנים, אל 

ים. זו לא   הדרך. עצמנו. נקצץ שעות עבודה לעובדים, נקצץ בסנדויצ'

 , כשמשפחה במצוקה ואין לה מספיק הכנסה, היא לא מצמצמת הוצאות בהשקפתי
היא מגדילה את ההכנסות. אנחנו לא עושים כלום כדי להגדיל את ההכנסות. 
אנחנו בונים על השוק הפרטי שיגדיל את זה מהיכולות שלו. אני שוב חוזה על 

ם. ולראיה, בנק עצמי כמו איזה תקליט. אבל אנחנו לא עושים כלום כלו
הערים האחרונות, הם עשו מכרז איזו עיר הם  2דיסקונט, שאנחנו היינו בין 

 60,000עובדים,  1,500יעברו אליה. מדובר על הנהלת בנק דיסקונט, מדובר על 
ארנונה בשנה. בחרו בראשון, כי הבחירה יותר קלה, כי  ₪מיליון  10מ"ר שזה 

 ראשון חיזרו אחריהם. 

 היה להם שטח זמין לתת.    :דורון מילברג

 לפחות תדייקו בדברים.   רחמים מלול:

.    :דורון מילברג  זה ממש לא נכון, אבי
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זו השקפתי. מותר לי להגיד שזו השקפתי. אבל אני    אבי קינד:
אגיד עוד משהו. אני לא חושב שבעלי עסקים צריכים לממן הנחות בקייטנות. 

ש העיר שמחפש בנרות איפה לקצץ, ואני אני חושב שאם קשה, ואני סומך על רא
באמת סומך עליו איפה לקצץ בכל מקום אפשרי, ואני יודע שידו לא קלה על 
הברז. אני חושב שאם קשה וצריכים לשאת באלונקה הזאת הרבה אנשים, אז לא 
יכול להיות שהאזרחים לא ישאו באלונקה, אלא רק בעלי עסקים. בואו נעלה 

אני לא אומר שצריך לקצץ כרגע. אם צריך להעלות,  , זו השקפתי.2%-לכולם ב
וראש העיר מבין שאין ברירה וצריך להעלות, אז להעלות לכולם במידה שווה. 

פחות מבאזורים  50%אני בכלל לא מדבר על אזרחים פה שמשלמים ארנונה 
ר מאזורים אחרים. אני סוציו אקונומי לא נמוך יות אחרים, על אף שהם במצב

את הדוגמא הזאת, יש משפחות עשירות מאוד שגרות ברח' הברוש,  אתן עוד פעם
ארנונה פחות ממשפחות מצעירים שעברו לגור בכפר גבירול   50%הן משלמות 
קייטנה, מדובר על  ההנח ₪ 123פחות ארנונה. ולא מדובר על  50%בבניין חדש. 

קשה.  ילדים קטנים, זה מאוד 3בשנה. ומשפחה שיש לה  ₪ 5,000על הבדלים של 
שגרים ברח' הברוש, אבל אין שום סיבה שהם עיני כמובן לא צרה בעשירים 

ישלמו פחות. ואנחנו כל הזמן מקבלים תשובה שמשרד הפנים לא יאשר את 
 העניין הזה של להשוות תעריפים.

 יניב יכול לדווח.   רחמים מלול:

יניב עשה ישיבה אחת, אני לא יודע למה זה התמסמס.    אבי קינד:
.. או , אז יכול להיות שבגלל זה.  מרים לו כל הזמן 'אין לך סיכוי להצליח'

.. סיווגים.   רחמים מלול:  אתה מדבר גם.

.   עו"ד יניב מרקוביץ:  כן, כן

כן. לא יכול להיות שיהיו פה אזרחים שמקבלים את    אבי קינד:
  פחות. לא יכול להיות שזה יימשך המצב הזה. 50%אותה רמת שירות, וישלמו 

 זה אבל היסטורית. זה לא אנחנו יצרנו.   רחמים מלול:

לא יכול להיות שלא נתקן את זה בעשור הקרוב, לא    אבי קינד:
 לאט להשוות את זה. -בשנה הקרובה. לאט

.  עו"ד יניב מרקוביץ: .  אני מבין שכרגע המדינה הולכת.

 נכון.   רחמים מלול:

צעה שלי אומרת אז עד שהמדינה. זו השקפתי. הה   אבי קינד:
להעלות לכולם במידה שווה, שגם בעלי העסקים יסבלו וגם האנשים הפרטיים 
יסבלו. כי ההוצאות האלה, בעל העסק לא אחראי על זה שצריכים לתת הנחות 
עכשיו בקייטנות. זו עמדתי. זה במקרה קרה באותו שבוע, הכסף של בעלי 

אני לא רואה את זה נכון.  העסקים יעברו לקייטנות, למימון הקייטנות להורים.
 . 1.5%-או ב 2%-אני חושב שצריך להעלות לכולם ב

 מעבר לעדכון האוטומטי?   רחמים מלול:

כן, מעבר לעדכון האוטומטי. אני חושב שלאנשים יהיה    אבי קינד:
. מה  .. אבל צריכים להיות חזקים מול הציבור ולהגיד 'אין ברירה' קשה אולי.

 עסקים אולי קל להם לספוג את זה. שנקרא, אומרים שבעלי ה
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אבי, אתה יודע, אחד הדברים שהעלינו אותם, אני   עו"ד יניב מרקוביץ:
אומר לך ככה, אני גם לא שלם ולא יודע מה, וגם אמרתי את זה בישיבה שהיתה. 
לדעתי אחת הבעיות עם הסוגיה של הארנונה, מעבר לוועדה הזו, אם תרצה, אני 

יה היא שכל פעם אנחנו באים, אומרים 'נאשר גם את אתייחס לזה גם כן. הבע
, כל הכותרות אחר כך בעיתונים יהיו שאישרנו העלאה  ההעלאה החריגה הזאת'

 –חריגה. משרד הפנים לא יאשר, ובסוף בכל מקרה אנחנו יוצאים הרעים 
העליתם. הרי כמה באו אליך ואמרו לך עכשיו שהעלית? כל הזמן באים 'אתם כל 

.  שנה מעלים',  ואתה אומר לו 'תסתכל עובדתית, אף אחד לא מעלה'

ד הפנים, שאלתי יניב, תשובת בינתיים, טלפנתי למשר  רחמים מלול:
מה הסיכויים השנה. אז אמרו לי בשם השר שהשנה יש כן סיכוי להעלות זאת, 

? כי הרבה רשויות זועקות ששנים לא אישרו להם, והן פושטות את הרגל. מדוע
 לכן ידונו בזה ביתר כובד ראש. אם יאשרו או לא, אני לא יכול להבטיח. 

השאלה רחמים, אז דרעי יאשר ואז כחלון לא יאשר.   עו"ד יניב מרקוביץ:
 הם עושים את אותו משחק כל פעם. 

אשונה שהיתה, ההצעה שבאה בוא נחזור להצעה הר   אבי קינד:
, ולהעלות גם לעסקים. דיברנו  להעלות יותר לאזור ב' ולהעלות פחות לאזור א'

 עליה לפני שנתיים. 

 לפני שנה.   עו"ד יניב מרקוביץ:

 )מדברים ביחד( 

.   עו"ד אמיר ירון: . .. אני גם בעדך שצריך. . 

 שנייה, לא אכפת לי לשנות את זה.    אבי קינד:

 לא אכפת לי לדון בהצעה שלו ולהצביע עליה.   :רחמים מלול

 כאילו להעלות למגורים?   עו"ד אמיר ירון:

 מה שקיבלנו החלטה אז.    אבי קינד:

מעבר לעדכון. לא אכפת לי לדון בזה. לא  %2נניח   רחמים מלול:
 אכפת לי להיות אנטי פופוליסט. העיקר זה טובת העיר. 

 ולם, כמה כסף זה ייתן? לכ %2-אם מעלים ב     :שי קזיוף

 זה תשאל את מנחם.   רחמים מלול:

 אם אני לא טועה.  ₪מיליון  10-כ   :דורון מילברג

 . ₪מיליון  9דורון, אתה צודק, זה   רחמים מלול:

.  10   :דורון מילברג . .  מיליון

 )מדברים ביחד( 

חבר'ה, אני חייב להגיד שוב, באמת, אני לא רוצה    אביב איטח:
צביע. אני אגיד לכם את האמת, אני לא רואה שאנחנו מתנהלים כעיר סתם לה

שיש לה בעיה כלכלית חמורה. יש בעיה כלכלית חמורה לעיר, אנחנו לא 
 מתנהלים ככה. 
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רגע, רגע, אל תזרוק סיסמאות. לעיר אין בעיה כלכלית   רחמים מלול:
.. לב. אני יכול להביא לך בדיוק את  חמורה. אתה רוצה דיווח או גיבוב של.

 הנתון. 

 יש את הדו"ח הכספי.    :דורון מילברג

 80-אני נותן לך בדיוק את הנתון. הפחתנו מלוות ב  רחמים מלול:
170-ל 261-, תפתח אוזניים, מ₪מיליון  . עשינו מחזור הלוואות. אנחנו 180-

בשנה. סיימנו את השנה הקודמת באיזון, דבר שלא  ₪חוסכים בשוטף מיליוני 
ם קודמות. אנחנו עומדים לקבל מהתאגיד הרבה אוד כסף. אנחנו קרה בשני

 עומדים לקבל מחוויות את כל החובות שלהם בארנונה. לפרט לך עוד? אל תפיץ. 

 עושה עבודה טובה.  רון שני   אבי קינד:

איזו שאלה. אני לא אמרתי שלא. מה אתה עושה?    אביב איטח:
 דה טובה. אתה עושה כאילו אמרתי שהוא לא עושה עבו

.. ראש עיר שהוא עם היד חזק על הברז.    אבי קינד: . 

 אין ספק בכלל שזה לא מה שהיה פעם. אין ספק.    אביב איטח:

תגיד לי משהו בדוק, אני אגיד לך כן. אבל דברים לא   רחמים מלול:
 בדוקים, שתפיצו בחוץ, משבר כלכלי חמור. 

.    אביב איטח: .  לא.

, תראו לי פרויקט שנתקע באמצע. סליחה, חוץ ברוך ה'  רחמים מלול:
מבית התרבות, אבל זה מסיבות אחרות. זה לא בגלל כסף. להיפך, זה עודף כסף. 
אבל תראו לי פרויקט שנתקע ולא קיבלו כספים עליו. ריבונו של עולם, תאמינו 
לי שהכל מחושב, עם סיכונים, אבל גם עם סיכויים. וזה מצדיק את עצמו. באף 

 היתה מהפכת פיתוח כזאת.  עיר לא

אפשר להמתין עם ההעלאה לכסף שייכנס ממקום    אביב איטח:
 אחר? 

 . 30.6החוק קובע      :זוהר בלום

 אני מוכן לדון בהצעה של אבי, בבקשה.   רחמים מלול:

 זו הצעה שקיבלנו פעם שעברה.    אבי קינד:

עה. יערה ואחר כך אמיר, ואם תרצו, נקיים הצב  רחמים מלול:
 בבקשה. 

אני רציתי להביע את עמדתי, שאני לא תומכת    יערה ספיר:
בהעלאה של הארנונה לעסקים. אני חושבת שהסכום הוא יחסית סכום לא גדול, 
ואולי עם מאמץ כן אפשר למצוא את המקורות המתאימים. אני מסתכלת על מצב 

נחנו צריכים העסקים בעיר, אני לא אחזור על דברים שאמר אבי, אני חושבת שא
איזושהי תכנית אסטרטגית לנושא הזה, לראות איך אנחנו מגדילים הכנסות 

סופרים  2מעסקים. אני רואה המון עסקים שמתחלפים. למשל ראיתי שנפתחו 
ענקיים באזור רחובות ההולנדית ונסגר סופר במגה, סופר אגב שהעסיק אנשים 

 עם מוגבלויות. 

 הארץ. זה פשט רגל בכל    :דורון מילברג

 זה לא מגה, זה היה שפע.  עו"ד יניב מרקוביץ:
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 לא, לא, אמרתי במתחם של מגה.    יערה ספיר:

 זה היה בעלים אחרים.   עו"ד יניב מרקוביץ:

הם העסיקו אנשים עם מוגבלויות, זה היה סופר    יערה ספיר:
 מקסים, אנשים עם סבלנות והכל. וזה סופר שלמרבה הצער הוא נסגר. אני רואה

 המון עסקים בהרצל כל הזמן מתחלפים. 

 קשה היום, נכון.     :???

.    יערה ספיר: .  אני מדברת עם לא מעט בעלי עסקים.

לגבי רח' הרצל, אני לא מסכים איתך. רח' הרצל קם   רחמים מלול:
 לתחייה, אבל נעזוב את זה. 

קודם כל, יש הרבה תחייה ברח' הרצל, במיוחד בחלק    יערה ספיר:
. הצפ . , וזה מאוד.  וני

 SMSקבל תשמעי את הסוחרים מה הם אומרים. אני מ  רחמים מלול:
 של תודות יום יום. 

אני חושבת שיש גם הרבה שיפורים שאפשר לעשות    יערה ספיר:
ברח' הרצל, כדי שחוויית הקנייה והעסקים שם תהיה קצת יותר מוצלחת. חלק 

ציאים את מרכולתם לרחוב והם מזה, גם הסוחרים עצמם אשמים בזה, כי הם מו
פולשים לשטחים, מקטינים את המדרכות. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות 

 איזושהי עבודה עירונית. 

 עשינו סדר בתחום הזה.    :דורון מילברג

אני רק רואה כל יום מסעדות ופאבים שפולשים    יערה ספיר:
 למדרכות בלי סוף. 

.. לא רק פאבים,     :ד"ר מרה קנבל  חניות.

 זה נותן חיים לעיר.   רחמים מלול:

זה נותן חיים, אבל זה גם מאוד מקשה על האנשים    יערה ספיר:
 . .  להתנייד בעיר. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות עבודה יותר.

תעברי בראשון, תראי אותו דבר. העוברים ושבים   רחמים מלול:
 עובדים בין השולחנות. 

 קא אני חולק. צריך לעודד את זה. זו תרבות. זה דוו   אביב איטח:

 אז יש חילוקי דעות.   רחמים מלול:

זו לא תרבות לפלוש למדרכה עם כיסאות ושולחנות    יערה ספיר:
. אני מודה שאני כמעט לא מבלה במקומות אחרים אלא רק ברחובות. .  על חשבון.

 אין להם זכות קיום בלי זה.    אביב איטח:

.  אני   אבי קינד: . .  לא חושב שהם משלמים ארנונה על זה.

 אין, ברחובות כבר אין, ביטלו.    עו"ד יניב מרקוביץ:

אני לא רוצה שיתחשבו, שיגבו כסף. למה לא    אבי קינד:
 משלמים? דורון, לא משלמים. 

 משלמים.    :דורון מילברג



 22.6.2016 מתאריך 36מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה  -עיריית רחובות 

 
 .03-6393860, פקס 03-5373237, ת"א. טל' 14בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ, הנצי"ב 

12 

, דורון, ביטלו את זה לפני   עו"ד יניב מרקוביץ:  שנים.  4אין

 ם ביחד( )מדברי

 חברים, יש לנו עוד כמה דברים היום. אמיר, בבקשה.   רחמים מלול:

.. אני רוצה להזכיר לכולנו, אולי אנחנו לא מודעים   עו"ד אמיר ירון: .
לזה, אבל המשק נמצא במיתון, זאת עובדה. ומיתון זה לא רחוב הרצל או פארק 

 הורוביץ. 

 אני לא יודע על מה. המשק במדינה נמצא במיתון?    :דורון מילברג

.   עו"ד אמיר ירון: . . בדיון שהיה ב. . זה לא העניין כרגע. אני טוען ש.
, זה ייצור הד 5%-קודם, אני חושב שהנזק שייגרם לנו כעיר, שאנחנו נעלה רק ב

שהעיר הזאת הולכת ומקשה על בעלי עסקים בזה שהיא מעלה את הארנונה. 
לפה. אם יש לנו סיכוי כלכלי כלשהו אנחנו צריכים לעודד את האנשים שיעברו 

לעיר שמתפתחת מבחינת המגורים, זה רק העסקים. ואנחנו לא צריכים לבחול 
זה באמת לא  5%בשום דבר, אלא פשוט לעשות את הכל כדי לעודד אותם לבוא. 

. הנזק והדימוי והמיתוג של העיר, זה יעשה ₪מיליון  3-4הרבה כסף, כמה זה, 
שכל הזמן אומרים לנו שברחובות הארנונה היא הכי גבוהה.  לנו נזק. זה מזכיר לי

. לכן אני חושב  לך תתחיל להתווכח עם מה שאומרים על רחובות. זה לא נכון
שכרו יוצא בהפסדו. ובישיבת ועדת הכספים האחרונה, אני רוצה האלה,  5%-שה

 במשרדי ₪מיליון  50להזכיר לכולנו, לפחות מה שאני שמעתי בוועדה, שוכבים 
. ₪מיליון  50הממשלה שכנראה לא יודעים להגיע בווייז מירושלים לרחובות. 

  -משרד החינוך, משרד ה

 זה לא קשור, אמיר.   רחמים מלול:

..?    אבי קינד:  אמיר, מה קשור.

 יקירי, זה חובות על בינוי, לא על שוטף.   רחמים מלול:

 נכנס לכיסים אחרים.    יערה ספיר:

 ן בין השניים. תבחי  רחמים מלול:

 זה על הבינוי בלבד?   עו"ד אמיר ירון:

על גני  ₪מיליון  18-למשל משרד החינוך חייב לנו כ  רחמים מלול:
3-ילדים, בתי ספר וכו'. התמ"ת חייב לנו כ על מעונות שבנינו. הפיס  ₪מיליון  4-

 . ₪מיליון  10-חייב לנו על מרכז ויסגל כ

רחמים, שהחוב של המדינה, בלי קשר אבל אני מניח,   עו"ד אמיר ירון:
. אפשר לדעתי למצוא דרך מבחינת העמקת ₪מיליון  3-4-לבינוי, הוא מעבר ל

 . .  הגבייה מול הרשויות של המדינה. לדעתי מהר מאוד אנחנו.

 זה תב"רים, זה לא השוטף.    אבי קינד:

בסדר, אני יודע. אני חושב שאפשר להגיע למצב   עו"ד אמיר ירון:
3-נעשה את הכל כדי למצוא את ה שאנחנו .. ₪מיליון  4- , ולא נשית את זה על.

לגבי הנושא של המגורים, אני בעד, אם לעשות רוויזיה, אז לעשות רוויזיה 
.-עמוקה. זה אומר שאנחנו יוצאים לדרך לצמצם את הפערים בין א' ל . .  ב'

  )מדברים ביחד( 
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-את הארנונה ב חברים, אני מבטל את הכוונה להעלות  רחמים מלול:
למסחר. אני מבקש רק לאשר את ההעלאה האוטומטית. אז לא תהיה העלאה,  5%

 לא במגורים ולא במסחר. תודה רבה. 

 כל הכבוד, ראש העיר.   עו"ד יניב מרקוביץ:

. ₪מיליון  4-אני אביא הצעת קיצוץ בתקציב הבאה ב  רחמים מלול:
 ההצעה, בוא תקריא אותה מנחם. 

 )מדברים ביחד( 

רחמים, אני אשמח להציע את עזרתי לבוא ולעזור    אביב איטח:
 . .  לך.

 הוא מעלה, הוא מעלה.      :זוהר בלום

 )מדברים ביחד( 

שזאת ישיבת מועצה שלא מן המניין, תפסיק אותה   רחמים מלול:
 רגע, כי אנחנו נכנסים לנושא אחר. נדב בן יהודה. 

 

*** 

בקשותיכם, קיבלתי את רגע, חברים, האזנתי ל  רחמים מלול:
 בקשתכם, אז תנו לקרוא את ההחלטה. שלא תגידו לי אחר כך 'שינית'. 

..? 13-ו 12מה סעיף   צבי שלמה מוטנג: . 

הן עוסקות בנכס פנוי וריק,  תקנות הנחות בארנונה.  מנחם רוזנטל:
מתן הנחות בנכס פנוי וריק. יש לנו יותר מחצי שנה. העירייה בדרך קבע נותנת 

.. את ה חצי שנה, ואת הסעיפים הנוספים שנותנים שם יותר מכך, היא לא נותנת.
 .3עצומה. וזו בדיוק ההסתייגות הזו. זה סעיף כספית 

 ? 4וסעיף   צבי שלמה מוטנג:

.. שצצה, אנחנו כל פעם  4סעיף   מנחם רוזנטל: עוסק במניעה של.
ניות. הרקע מגלים פנים חדשות בניסיונות של אנשים לזכות בהנחות לא הגיו

לעניין הוא אופן חישוב ההנחה בנכס שהוא דירה, שגרים בו זכאים להנחה 
.. סוציאלית בשיעור של פטור של  .. מקבלת. ברמות שונות. נאמר, גרה שם זקנה.

מ"ר. אבל גרים איתה גם סטודנטים לצורך העניין, שהם זכאים על  100על  100%
. 40%נכות רפואית שמגיע לו , או אדם שיש לו 40%-פי מבחן הכנסה נאמר ל

.. כיחידה אחת.  עכשיו הם גרים יחד באותה דירה. ארנונה יכולה לצאת על דירה.
 , הבאתי דוגמא. -זאת אומרת, צריכים לשקלל בעצם את ה

.   צבי שלמה מוטנג: .  אם זה שלושה נערים, אז אתה לוקח.

.   מנחם רוזנטל: .  היחס של השטח חלקי הנפשות כפול ה.

.   ה מוטנג:צבי שלמ . .. משפחה. . 

אני מסביר את הנוסחה: יחס הנפשות חלקי השטח   מנחם רוזנטל:
כפול האחוז לו אותן נפשות זכאים. זה נותן את השקלול לסך הכל ההנחה 
הניתנת לנכס. זו היתה דוגמא מתודית. איפה מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה 

סה. מי הוא זה שנחשב כבן כאשר יש לך זכאויות להנחה שונות על פי מבחן הכנ
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בית, שהוא סמוך על שולחן הוריו, ומי הוא לא בן בית, אבל הוא גר בדירה 
מהויות שונות, קל מאוד להבין, הבאתי  2משפחות שונות, זה  2הזאת. אם זה 

,  6דוגמא קודם. מה קורה עכשיו אם יש הורים זקנים,  חדרים, פנסיונרים וכו'
  -המשך נקרא לזהויש להם זוג צאצא שלהם, דור 

 נשוי, משפחה.   צבי שלמה מוטנג:

, כן, בן ואישה וילדים שגרים יחד איתם, והם אפסנו   מנחם רוזנטל: כן
. סליחה, והם גרים בדירה, והם ייהנו מההנחה של ההורים?  . לא.  –אותם ב.

נכון? זאת אומרת, השאלה היא איפה חוצים את הגבול בין מהות אחת, מהות 
.. קמה טענה חדשה. יושב בחור ואומר אני 2זכאית להנחה, לבין כלכלית אחת ש .

24בחור בן  , אמר שהוא סטודנט או לא משנה, אברך לצורך העניין, זה ממש 24-
 . לא משנה עכשיו מה. גר עם הוריו, אומר 'רק שנייה, אני מבקש שתשקללו לי

. ברור לנו שאות ו בחור כמו שאתם יודעים לשקלל לחומרא, תשקללו גם לקולא'
24בן    -, בחור/בחורה, זכר/נקבה, כולם אותו דבר25-

.   רחמים מלול:  שים לוכסן

לא זכאים להנחה, זה  –לוכסן, מכאן ואילך עם לוכסן   מנחם רוזנטל:
לא הגיוני. הוא סמוך על שולחן הוריו, אוכל מלחמם. זו בעצם יחידה אחת. 

 2צה השנה על ידי , הוא נגד הפטנט החדש, הטענה הזאת צ4 –הסעיף הזה 
 בחורים, ואנחנו לא נתנו את ההנחה. 

.   צבי שלמה מוטנג: .  שהם מתפרנסים, ואתה רוצה שהם.

 כן, כן, אנחנו עם ההורים.   מנחם רוזנטל:

 למרות שהם לא בעלי משפחה?   צבי שלמה מוטנג:

כטענה משפטית זו טענה, קשה להתמודד איתה, אני   מנחם רוזנטל:
ל אני מחפש את הקרקע היותר נוחה. המועצה סוברנית לקבוע מתמודד איתה, אב

.. שכך, הסעיף הזה בא לחסום את העניין.   מבחני משנה למתן הנחות.

אז יש לי שאלה, למה אתה מגביל את זה לקרובים   עו"ד יניב מרקוביץ:
 ממדרגה ראשונה, שנייה ושלישית? אז תוריד בכלל את המדרגה. 

 יחס לקרבה. אל תתי  עו"ד אמיר ירון:

למה אתה צריך את הקרבה? אם הוא עושה לך ומנסה   עו"ד יניב מרקוביץ:
 לעבוד עליך ברמה טריקית, אז תסגור אותו לגמרי. 

רגע, אם חיים בני זוג שהם לא התחתנו ברבנות, אז    יערה ספיר:
 אין ביניהם בכלל קרבה. 

 אין דבר כזה.   עו"ד אמיר ירון:

 כזה?אין דבר    יערה ספיר:

 )מדברים ביחד( 

בוא נפרוט את זה, קרבה ברמה רביעית ואילך, אני לא   מנחם רוזנטל:
יודע מה, אם ייווצר מצב שבו נין או בן נין נמצא והוא בוגר וכן הלאה ויכול 
 . להיות שיש איזו סיטואציה שהיא כן הגיונית, אז אני לא רוצה לקשור את ידיי

של  99.5צע. אבל כיוון שמדובר על כי ברגע שאנחנו נחליט, לא אוכל לב
 המקרים, זה מכסה. 
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.. או שלא הבנתי אותך.   עו"ד יניב מרקוביץ: . 

 מקרים הגיעו השנה.  2אתה אומר שרק   צבי שלמה מוטנג:

אני אגיד לך למה, כי הילדים שלנו, אנחנו רוצים   עו"ד אמיר ירון:
 ת. שיישארו ברחובות. אז תוריד את זה, אל תתייחס ספציפי

לא, ההיפך, זה סעיף לחומרא, זה לא סעיף לקולא. אם   מנחם רוזנטל:
. וגם דורות הרבה יותר הלאה.  .  אתה מוריד, אז הלחומרא.

.?  עו"ד יניב מרקוביץ: .  לא עניין של דורות. אני שואל אותך למה.

 אחד. -לאט, אחד-חבר'ה, שנייה, לאט  צבי שלמה מוטנג:

מבסס את כל הסעיף הזה רק על קרובה  למה אתה  עו"ד יניב מרקוביץ:
 משפחה? אני לא מבין. 

 כי זו הסיטואציה.   מנחם רוזנטל:

למה? תקשיב, נגיד סיטואציה, קח מישהו, אתה אומר   עו"ד יניב מרקוביץ:
, הוא סטודנט, הוא רוצה להגיש את הבקשה לקבל את ההנחה היחסית 24בן 

 ה המקרה? שלו, כשהוא גר בבית של מישהו אחר. נכון ז

אצל הוריו, לא. זה קלאסה, זה הוא יקבל. אם הוא   מנחם רוזנטל:
זכאי, הוא יקבל. הבעיה היא שהוא גר אצל הוריו, וההורים נאמר לא זכאים, אבל 
הוא לא עובד, והוא סמוך על שולחן הוריו, ואומר 'אין לי הכנסות, אני רוצה 

. נכון,  קרי, אבל לא אני המחזיק העיכי  100%לא יקבל  אנילהגיש מבחן הכנסה'
אתם יודעים לשקלל הרי, נכון? אז תשקללו בבקשה. אני לא עובד, כי אבא ואמא 
מפרנסים אותי, מכלכלים אותי, משלמים לי שכר לימוד וכו', אבל אני מבקש 
. אז אם יש זוג הורים והילד  להגיש בקשה, ותנו לי עכשיו את ההנחה המשוקללת'

 זה עכשיו, נמצא שם, הוא יקבל הנחה אם לא תחסום.  הסטודנט, או לא משנה מי

.. שיכולת   עו"ד יניב מרקוביץ: עכשיו הבנתי. תשמע, זה הטריק הכי.
 מקרים אתה משנה את צו הארנונה?  2למצוא. על 

 לא, לא.   מנחם רוזנטל:

..  2אתה אומר שהיו   צבי שלמה מוטנג:  מקרים.

 זה משנה לכם?   רחמים מלול:

 כן.   וטנג:צבי שלמה מ

 הם היו ספרדים, לא אשכנזים. אתה מתעסק בשטויות.   רחמים מלול:

 אוי באמת, מונטג, לאן אתה רוצה להגיע?   בן ציון שרעבי:

 זה הולך לסבך פה אבל, זה הולך לסבך.   צבי שלמה מוטנג:

 )מדברים ביחד( 

 החלטה.   רחמים מלול:

 אבל לא סיימתי.   צבי שלמה מוטנג:

 הקראת ההחלטה לפרוטוקול.   ול:רחמים מל

לבקשת ראש העיר, אני מקריא את הצעת ההחלטה   מנחם רוזנטל:
)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ובהתאם 276בהתאם לסעיף . 1המעודכנת: 
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( לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 2)ב()9לסעיף 
לעדכן את  בזאת הצעת החלטה, והתקנות מכוחו, מובאת 1992-התקציב( התשנ"ג

, שהיא ההעלאה על פי נוסחת העדכון 1.77%-ב 2017שיעור הארנונה לשנת 
מחליטים לאשר מתן הנחות  -הנחה בארנונה:. 2הקבועה בחוק ההסדרים. 

)להלן:  1993-בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג
לתקנות אינו  12ס'  -עברו, כלומר: "התקנות"(, ובהתאם להנחיות שניתנו לשנים

.3)-(2)א()13לתקנות לא מאומצים ס'  13מאומץ; בס'  צאצאים בוגרים . 3 (
המתגוררים אצל קרוביהם ממדרגה ראשונה שניה ושלשית לא יהיו זכאים להנחה 

  )משוקללת( מארנונה.

 אמרת קרבה ראשונה.  עו"ד אמיר ירון:

 … באמת, ראש העיר  צבי שלמה מוטנג:

 סיימת? פה אחד.   רחמים מלול:

 מי בעד? פה אחד.     :???

 אני נגד.   צבי שלמה מוטנג:

 אתה נגד אישור צו הארנונה?   רחמים מלול:

 לא אישור צו הארנונה.   צבי שלמה מוטנג:

מיליון שח אתה מקצץ מסעיף  4-בנצי, בנצי, את ה  רחמים מלול:
 ההנחות לאברכים. 

 

 2017לשנת  ארנונהלאשר את צו ה ברוב קולותהוחלט  :16-36-306מס'  חלטהה
 כדלקמן:

( 2)ב()9)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ובהתאם לסעיף 276בהתאם לסעיף . 1
-לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג

לעדכן את שיעור הארנונה  , והתקנות מכוחו, מובאת בזאת הצעת החלטה1992
, שהיא ההעלאה על פי נוסחת העדכון הקבועה בחוק 1.77%-ב 2017נת לש

 ההסדרים. 

מחליטים לאשר מתן הנחות בהתאם לתקנות ההסדרים במשק  -הנחה בארנונה:. 2
)להלן: "התקנות"(, ובהתאם להנחיות  1993-המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג

לתקנות לא  13בס' לתקנות אינו מאומץ;  12ס'  -שניתנו לשנים עברו, כלומר:
.3)-(2)א()13מאומצים ס'  ) 

צאצאים בוגרים המתגוררים אצל קרוביהם ממדרגה ראשונה שניה ושלשית לא . 3
 יהיו זכאים להנחה )משוקללת( מארנונה. 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

 


