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 עיריית רחובות

 ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 58

  מיום רביעי, ט"ו באייר תשע"ח 30/4/2018

 באולם הישיבות, קומה 6, בניין העירייה

זוהרמשתתפים: ח"מ רה"ע, ומ"מ סגן – שרעבי בן-ציון ח"מ העיר, ראש – מלול               רחמים

– מרקוביץ יניב עו"ד ח"מ רה"ע, סגן – דיל מתן עו"ד ח"מ רה"ע, סגן –                 בלום

גיורא ח"מ איטח, אביב ח"מ עמרם, עודד ח"מ אקוע, אבנר ח"מ לרה"ע,              משנה

ח"מ קינד, אברהם ח"מ באום, רוני ד"ר ח"מ ירון, אמיר עו"ד ח"מ ארי,               בן

ח"מ זאודה, אבאי ח"מ זאיקה, יפים ח"מ מוזס, אברהם עו"ד ח"מ כהן,              אמיתי

  אדר' יערה ספיר, ח"מ שי קזיוף, ח"מ צבי שלמה מונטג, ח"מ יעל בק.

 

-נוכחים: דגן מיכל עו"ד המועצה, ישיבות ומרכז העירייה מנכ"ל - מילברג             דורון

אביטל גבייה, - רוזנטל מנחם העירייה, גזברית - ליבי דניאלה משפטית,             יועצת

אלי עו"ד העיר, ראש רל"ש – אשכנזי דודי העירייה, דוברת - קיסר              רגב

  אליאס.

  
  ח"מ ד"ר מרה קנבל, ח"מ רונן אהרוני, ח"מ גלי אפל.חסרים:
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 סדר היום:
 

 התקנות בדבר ההנחה לחייל מילואים פעיל בשיעור של 1.5%.

  אישור שיעורי ההנחה בארנונה לשנת 2018 כמפורט בהצעת ההחלטה.2.

 
 

 

 החלטות המועצה

 ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 58 מיום 30/4/2018
הכללי  הארנונה מסכום 5% של בשיעור הנחה קובעת          המועצה

פעיל, מילואים חייל שהוא בנכס למחזיק 2018 בשנת          שהוטלה

מארנונה, הנחה המדינה במשק ההסדרים לתקנות 3 בתקנה          כאמור

עם שראשיתה לתקופה ביחס היא ההנחה תכולת .1993 -           תשנ"ג

אחד דבר עוד .(1.4.18) לתקנות 3(ו) תקנה של תוקפה           תחילת

וייושמו יוסדרו הוכחתם, ודרכי הנחות למתן והתנאים         ברשותכם,

 על ידי מנהל הארנונה.

 החלטה מס' 526-58-18:

להיות  שעשויות התקציביות המשמעויות את לברר מבקשת         המועצה

,2.8 לתקנה ההכנסה מבחן לעניין המעודכנת ההנחה טבלת          לאימוץ

היא הנתונים, קבלת ועם ב-25.1.18, הפנים משרד שפרסם          כפי

שיעורי את מאמצת המועצה זה בשלב לדחות. או לאמץ האם            תחליט

ולהנחיות לסייגים בכפוף לתקנות בהתאם כה עד שנהגו          ההנחות

12 סעיף בעבר, שניתנו וההנחיות הסייגים מהם בעבר.          שניתנו

ריק בניין זה אומץ, לא גם לתקנות 13 סעיף אומץ, לא             לתקנות

תקנה אומצה לא ובדומה, ריק. לבניין הנחה שנותנים התקופה           ומשך

 החלטה מס' 527-58-18:
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בוגרים שצאצאים סייג נקבע כן, כמו 13(א)(3).         13(א)(2)+

יהיו לא ושלישית, שנייה ראשונה, מדרגה קרובים אצל          המתגוררים

הנושא דבר, של בסיכומו אז מהארנונה. משוקללת להנחה          זכאים

תמשיך המליאה המליאה. של נוספת לבחינה יידחה הפרק          של

קבוצות אותן למעט כה, עד איתן שעבדה כפי התקנות לפי            לעבוד

ו- 20%) מה-25.1.18 ההנחות טבלת במסגרת שהתווספו        חדשות

גם לאמץ האם ותחליט נתונים תקבל המועצה שלגביהם (30%         

  אותם.

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 התקנות בדבר ההנחה לחייל מילואים פעיל בשיעור של 1.5%.
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רשמיתרחמים מלול: פותחים אנחנו     חברים,

  כעת ישיבת מועצה שלא מן המניין.

יעל?יערה ספיר: עם מה     רגע,

  אפשר להזמין אותה?

  אה, היא פה? בבקשה.רחמים מלול:

שומרתאביב איטח: היתה    יערה

  עליי גם כשאני הייתי שם.

שאתרחמים מלול: לי נעים לא זה       יעל,

איתנו, ולשבת להיכנס תוכלי הבאה, ההנהלה שבישיבת מסכים אני בודדה. ככה לבד בחוץ               ממתינה

  ולנהוג כאופוזיציה גם כן.

18:00יעל בק: לשעה שימתינו עוד      כל

  ולכל תושב שרוצה להגיע - להגיע, אין לי בעיה.

  אין לך בעיה? טוב.רחמים מלול:

  תודה על ההצעה.יעל בק:

  ... הפתעה, עלה לי כעת.רחמים מלול:

גםיעל בק: פה שעלו הבנתי      דווקא

  נושאים חשובים, שחבל באופן ציבורי, כמו יערה שהעלתה, אני לא הייתי נוכחת בתשובות.

  כן. אז באמת יכולת להיכנס.רחמים מלול:

  אפשר עכשיו לעבור על זה שוב.יעל בק:
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אנירחמים מלול: חברים, לסדר. הצעה      תעלי

ברבע איחרנו .18:00 השעה תשע"ח, באייר ט"ו שני, יום היום המניין. מן שלא מועצה ישיבת                 פותח

לחיילי ה-5% של ההנחה את לאשר רוצים אם הפנים, משרד של דרישה פי על זה נורא. לא אבל                    שעה,

בבקשה, המניין. מן הישיבה לפני זה את קבענו לכן המניין. מן שלא מועצה ישיבת לקיים צריך                  מילואים,

לחברים. אותו להסביר המקצועי מהצוות מבקשים אנחנו אז סייגים. כמה לו יש וברור, פשוט הוא                 החוק

  או מנחם או עו"ד אליאס.

ציין,עו"ד אלי אליאס: העיר שראש כפי      טוב,

שלפיהן מארנונה, הנחות שמסדירות ההסדרים בתקנות נוספת תקנה לאחרונה התקין הפנים             משרד

חייל פעיל. מילואים לחייל 5% עד של הנחה להעניק במליאה, מחליטה היא אם רשאית,                המועצה

נתונים הם והנתונים ואחרות, כאלה ממשלה בהחלטות מוסדרת שהיא הגדרה זאת פעיל              מילואים

עיבוד של בתהליך נמצא כרגע הוא הזה הדבר החיילים. כמות לגבי הביטחון ממשרד לנו                שיימסרו

איזושהי כאן נעשתה הביטחון. משרד עם מקיים שהוא בקשר המקומי, השלטון מרכז באמצעות               נתונים

המליאה ולכן כלכלית, היתכנות ונקבעה הכולל, הפוטנציאלי ההנחה שיעור על שמדבר כללית,              הערכה

בתחולה היא שההחלטה הרי חיובית, החלטה מקבלת היא ואם הזה, מהסוג החלטה לקבל כמובן                רשאית

  מה-1.4 ועד סוף שנת המס הנוכחית 2018. זהו, ובהתאם להחלטה-

  זה רק ב-2018?רחמים מלול:

  זה ל-2018, כן.עו"ד אלי אליאס:

  כלומר ב-2019 צריכים...?רחמים מלול:

שלעו"ד אלי אליאס: נושאים של נהוג כלל       בדרך

  הנחות מביאים מידיי שנה בשנה יחד עם צו הארנונה.
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צריך.רחמים מלול: הארנונה צו אבל      רגע,

 מתי השנה צריך להגיש צו ארנונה?

הואעו"ד אלי אליאס: בחירות, בשנת ארנונה      צו

  נעשה 3 חודשים לאחר הבחירות. לא ביולי כמידי שנה.

שאנשים זוהר בלום: אומר    זה

  יקבלו-

  לדעתי עד סוף ינואר.דורון מילברג:

זה זוהר בלום: בינואר. יהיה     זה

  אומר שהם לא ישלמו חודשיים ארנונה?

לקבועעו"ד אלי אליאס: בלי זה את תחילו       אז

  מועד גג. וברגע שתהיה מליאה חדשה ויובא צו הארנונה, אפשר יהיה לאשר את זה.

 אבל המועצה הקודמת מתפקדת.דורון מילברג:

יכולה זוהר בלום: לא היא     לא,

  לקבל החלטה.

  למה לא?דורון מילברג:

  לא, היא יכולה לקבל החלטה.עו"ד אלי אליאס:

לקבל זוהר בלום: יכולה    הישנה

  החלטה אחרי הבחירות?

  בטח.דורון מילברג:
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  זה רציפות, כל הזמן יש רציפות.עו"ד אלי אליאס:

  עד שלא פורסם ברשומות.רחמים מלול:

מקבלתדורון מילברג: הקודמת המועצה     אז

  החלטות.

  אפשר?רחמים מלול:

מקבלתעו"ד אלי אליאס: הנוכחית המועצה כן,      כן,

  את ההחלטות.

  אבל רק אחרי הבחירות?רחמים מלול:

הבאהעו"ד אלי אליאס: המליאה שכן.     בוודאי

  שהיא תשב... תוכל לקבל החלטות משל עצמה כפי שהיא תחליט. לשנות, לעדכן, לאשר מחדש.

מההחלטהיעל בק: לשנות יכולה     והיא

  של-?

תהיהעו"ד אלי אליאס: תמיד שלה החלטה      כל

  צופה פני עתיד.

אחוזיעודד עמרם: שאלה, לי     יש

  ההנחה שניתנים למילואימניקים, פעילים או כולל המתנדבים? יש בני 60, 50, מתנדבים.

  יש כללים לזה.רחמים מלול:

מילואיםעו"ד אלי אליאס: חייל של היא      ההגדרה

  פעיל. אנחנו נצטרך ללמוד, יש איזושהי מכסה מינימאלית של שירות לשנה.
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הםרחמים מלול: מה לנו תסבירו      אולי

  הסייגים? מנחם או עו"ד אליאס, בבקשה. יש סייגים לזה, כמה ימים בשנה הוא צריך לשרת וכו'.

  מינימום 10.יערה ספיר:

יום.רחמים מלול: 20 לי אמר מישו יודע,        לא

  כן, מנחם. אנחנו מורידים את זה מתקציב התרבות.

  תרבות תורנית?עודד עמרם:

  הוא לא שמע.צבי שלמה מוטנג:

זהדורון מילברג: בעומר ל"ג     רחמים,

  מחרתיים.

לנואבי קינד: עושה גולן     אייל

  הנחה בהופעה.

  (מדברים ביחד)

איןרחמים מלול: עוד זה, את הפיץ מי יודע         לא

מישהו מפולגת. העיר כבר עצומות, יש כבר לסדר, הצעות יש כבר שאילתות, יש כבר החלטה.                 שום

  העלה.

סדראביב איטח: על לא גם      זה

  היום.

רציתיאבי קינד: העיר,    ראש

  להדליק מדורת ל"ג בעומר יום לפני.
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דיברורחמים מלול: רעיון, העלה     מישהו

  באיזשהו... וכבר העם עם הגולן.

מילואיםמנחם רוזנטל: משרת של     ההגדרה

  פעיל שעליו מדובר, למי שממוען 5% האלה: משרת מילואים פעיל-

  אמיתי, זה קשור גם אליך.רחמים מלול:

  פצצה פוליטית. דובר:

גולן,יעל בק: אייל את שהציע אחד       אותו

  יש לו פצצה פוליטית...

חיילמנחם רוזנטל: הינו פעיל מילואים      משרת

  מילואים שעשה 20 ימי שירות מילואים מצטברים לפחות, בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן,

  זה אומר 7 ימים בשנה?רחמים מלול:

לומנחם רוזנטל: מלאו שטרם מילואים חייל       או

או שנה של בתקופה פעיל מילואים שירות ימי 14 וביצע ,8.5.13 מתאריך החל לשחרורו, שנים 3                

  שנתיים צמודות אחת לשנייה. זו האוכלוסייה שתקבל את השורה בדו"ח.

  7 אנשים בכל העיר?אבי קינד:

  בדקתי.מנחם רוזנטל:

  אוקיי, בדקנו גם את זה.רחמים מלול:

בןמנחם רוזנטל: אלי הביטחון שר שסגן       כיוון

כ-2,700 יש ברחובות האינפורמציה. את לקבל לשם להגיע הדרך את גם מצאתי אז שלי, חבר היה                  דהן
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פעיל מילואים שירות חייל שכל נניח אם במקסימום. מדובר משוער, חישוב העיר לראש עשיתי                מקרים.

זה להערתי .₪ ל-800,000 יגיע זה אומרת, זאת בדירה, מחזיק והוא וכו' של בן לא הוא בדירה,                   מחזיק

  יגיע בכלל לרבע, שליש.

ההוריםדורון מילברג: אצל גר הוא אם       אבל

  והוא רווק?

האישמנחם רוזנטל: לא הוא כי יקבל, לא        הוא

  המחזיק. רק מחזיק בנכס. בחור בן 30-40, נשוי, אישה, ילדים, גר בבית... 3 שנים רצופות.

  (מדברים ביחד)

אנחנואביב איטח: השיעור? מה     אז

  מנצלים את כל ה-5%.

  אני אסביר את המנגנון.מנחם רוזנטל:

  למי שמגיע?אביב איטח:

שלמנחם רוזנטל: מעמד יקבל כאלו, שנים 3      

  חייל בשירות מילואים פעיל ל-3 השנים הבאות.

את דוברת: קבע הביטחון משרד זה       אבל

  התנאים האלה של 3 שנים?

שאמרמנחם רוזנטל: מה זה ממשלה. החלטת       זו

  אלי. כן, זו החלטת ממשלה. זה מה שמפורסם, כל אחד יכול לגלוש.

  (מדברים ביחד)
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בענייןמנחם רוזנטל: נוסף נושא     ברשותכם,

  של ההנחות.

  בעניין של ההנחות, ב-15.1-עו"ד אלי אליאס:

אורחמים מלול: 5% על כעת מדבר אתה        רגע,

  משהו אחר?

  לא, 5% סיימנו.עו"ד אלי אליאס:

  סעיף נוסף.עו"ד מיכל דגן:

ישרחמים מלול: חברים, סיימנו,     אם

רחובות עיריית מועצת מליאת ההחלטה? של הנוסח מה מאשרים. אנחנו אז נמנעים? יש               מתנגדים?

  מאשרת בזה.

בשיעורעו"ד אלי אליאס: הנחה קובעת     המועצה

כאמור פעיל, מילואים חייל שהוא בנכס למחזיק 2018 בשנת שהוטלה הכללי הארנונה מסכום 5%                של

ביחס היא ההנחה תכולת .1993 - תשנ"ג מארנונה, הנחה המדינה במשק ההסדרים לתקנות 3                בתקנה

אחד דבר עוד מה-1.4.18). (זה לתקנות 3(ו) תקנה של תוקפה תחילת עם שראשיתה               לתקופה

רוזנטל. מר הארנונה, מנהל ידי על וייושמו יוסדרו הוכחתם, ודרכי הנחות למתן והתנאים               ברשותכם,

  איך מפעילים את העניין מבחינת המנגנון. זאת הצעת ההחלטה המוצעת.

 

שהוטלההחלטה מס' 526-58-18: הכללי הארנונה מסכום 5% של בשיעור הנחה קובעת           המועצה

במשק ההסדרים לתקנות 3 בתקנה כאמור פעיל, מילואים חייל שהוא בנכס למחזיק 2018               בשנת
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תוקפה תחילת עם שראשיתה לתקופה ביחס היא ההנחה תכולת .1993 - תשנ"ג מארנונה, הנחה                המדינה

הוכחתם, ודרכי הנחות למתן והתנאים ברשותכם, אחד דבר עוד .(1.4.18) לתקנות 3(ו) תקנה               של

 יוסדרו וייושמו על ידי מנהל הארנונה.

 

  אישור שיעורי ההנחה בארנונה לשנת 2018 כמפורט בהצעת ההחלטה.2.

 

  אתה רצית להעלות עוד נושא?רחמים מלול:

  יש דבר נוסף.עו"ד אלי אליאס:

  רגע, אנחנו ננעל את הישיבה.רחמים מלול:

לועו"ד מיכל דגן: יש השני. הסעיף זה לא.        לא,

  2 סעיפים.

חוזררחמים מלול: אתה חשבתי סליחה.      אוקיי,

  לנושא של מונטג.

שנהעו"ד אלי אליאס: שב-15.1 להגיד     התחלתי

.2.8 תקנה מכוח תקנות אותן לפי ההנחות למתן ההכנסה למבחן מעודכנת טבלה פרסם הפנים משרד                 זו,

בטבלת עומד הוא ואם המבקש. של ההכנסות את בוחנת מתכנסת, ההנחות ועדת יודעים, שאתם                כמו

שנקבעים בשיעורים להנחה זכאי הוא המועצה, ידי על ומאומצת הפנים משרד ידי על שנקבע                ההכנסות

ברמת תלוי ,40% ,30% ב-20%, מתחיל זה ספציפיים. אחוזים יש השכר, של המדרגות לפי                שם.

  ההכנסה.
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  מה השינויים?רחמים מלול:

ההכנסהעו"ד אלי אליאס: רמת את שינו      פשוט

  שמזכה בהנחה, בכפוף לאישור המליאה שהיא אכן...

  הנמיכו את התקרה?רחמים מלול:

  הוסיפו.עו"ד אלי אליאס:

ה-5%רחמים מלול: על לכסות כדי      זה

  למילואימניקים?

 לא, זה משהו אחר לגמרי.עו"ד אלי אליאס:

עודמנחם רוזנטל: שתוציא כדי זה ההיפך,       לא,

  קצת כסף.

ו-צבי שלמה מוטנג: 20% של הנחה עוד      הוסיפו

.30%  

  נכון.עו"ד אלי אליאס:

 מה שלא היה קודם?רחמים מלול:

גםעו"ד אלי אליאס: הזאת, ההנחות טבלת      נכון.

  המועצה רשאית לפי שיקול דעת להחליט שהיא מאשרת.

  מה המשמעות הכספית של זה?רחמים מלול:

  ... צורפה לדברי ההסבר.עו"ד אלי אליאס:
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  אבל לא קיבלנו אותה. אבנר אקוע:

הארנונהצבי שלמה מוטנג: בצו אז הכל.      קיבלו

  היה הכל.

  מה המשמעות הכספית של זה?רחמים מלול:

  אי אפשר לדעת.מנחם רוזנטל:

אתעו"ד אלי אליאס: היום לדעת אפשר      אי

  המשמעות הכספית של זה.

אףמנחם רוזנטל: כי בעבר, ידיעה שום לנו        אין

  פעם לא היו זכאים של 20% ו-30%. זאת אומרת, אחרי השנה הזו, אנחנו נוכל לדעת.

אורחמים מלול: 20% לקבל הקריטריון      מה

?30%  

  יש בטבלה.מנחם רוזנטל:

  גם לפי טבלת ההכנסות?רחמים מלול:

  כן.מנחם רוזנטל:

  והיום כמה היה?רחמים מלול:

ועדעו"ד אלי אליאס: 3,669 מעל ,30%      עד

  5,000 ₪, ואז יש טבלה שממש קובעת.

 לנפש?רחמים מלול:
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מ-מנחם רוזנטל: זה שלה התחום אחת,      נפש

  3,689 ₪ עד 5,000 ₪, 2 נפשות 5,373 ₪ עד 7,000 ₪ וכן הלאה.

אבלעו"ד אלי אליאס: ,40 עד ,30 עד יש        ואז

הרשויות ברוב כאן שהמליאה יודע אני כלל בדרך ,15 או 10 יהיה שזה לקבוע רשית                 המליאה

  המקומיות בדרך כלל נותנות את השיעורים המירביים של ההנחות.

  והיום אין שום הנחות?יעל בק:

הטבלהעו"ד אלי אליאס: לפי עובדים היום      יש.

כל לאמץ נתנה... לא המועצה כי אותה, לאשר ומקובל חדשה, טבלה פרסם הפנים משרד                הקודמת,

  טבלה...

נושאעו"ד אבי מוזס: לגבי שאלה. איזו לי       יש

  של הכנסה. מה קורה, מי שיש לו בשכר הזה שהוא שכר נמוך, השלמת הכנסה דרך ביטוח לאומי?

מהיעו"ד אלי אליאס: קובעות ההנחה     תקנות

מאוד-מאוד היא ההגדרה הזאת. הספציפית ההכנסה לרמת להגיע מנת על בחשבון שלוקחים              ההכנסה

את לך להעביר אוכל אני בחשבון. לוקחים שלא מרכיבים ויש בחשבון, שלוקחים מרכיבים יש                ברורה.

  ההגדרה.

פרמטריםיעל בק: מיני כל יש כי       כן,

  שמחליטים. הכנסה לא בהכרח מעידה על המצב הסוציו אקונומי.

 למשל סיוע בשכר דירה.עו"ד אבי מוזס:

  (מדברים ביחד)
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סקטוריםרחמים מלול: מכניס זה     מנחם,

 נוספים?

אנשים.מנחם רוזנטל: יותר מביא זה      ברור,

נכנסים יותר הנחות, תבקש אוכלוסייה שיותר הזה, הפרסום של הזאת, הפעולה של המתמטית               התוצאה

  לתוך מאגר זכאי ההנחות, וגם כמות ההנחה, הכסף שיינתן, יהיה יותר גבוה.

  ואנחנו חייבים לאשר את זה?רחמים מלול:

  לא, שיקול דעת. זה עד.מנחם רוזנטל:

שאתםעו"ד אלי אליאס: להחליט יכולים     אתם

  מאשרים, אתם יכולים להחליט שאתם מאשרים בשיעורים אחרים.

 כל הרשויות אישרו.אמיתי כהן:

שלעו"ד אלי אליאס: בנושא העניין,     לצורך

 הכנסה של 5,000 ₪...

  מה זה כל הרשויות...?עו"ד יניב מרקוביץ:

אניאמיתי כהן: רוצה אתה     כן.

  אגיד לך כמה? בשנייה אני אומר לך כמה.

  לא, באמת מסקרן אותי.עו"ד יניב מרקוביץ:

  אני ראיתי... של הרבה רשויות.צבי שלמה מוטנג:

  לא אישרנו את זה.עו"ד מיכל דגן:
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אנירחמים מלול: הוויכוח, על חבל      אמיתי,

 מוריד את זה מסדר היום, עד שנקבל נתונים, בסדר?

 איזו הצעה?אביב איטח:

  (מדברים ביחד)

  מילואים אישרנו.רחמים מלול:

כדיעו"ד אלי אליאס: לדחות מחליטים אתם      אם

  לקבל נתונים, אנחנו נבקש שבכל זאת יינתן האשרור או האישור לעבוד לפי המצב הקיים, והיה ו...

  ברור, ברור.רחמים מלול:

  אני בעד ההצעה הזאת.עו"ד יניב מרקוביץ:

הקייםרחמים מלול: המצב לפי לעבוד      נמשיך

האחוז רק זה שהעלינו מה שנים. 10 ארנונה העלינו לא אנחנו חברים, זה. של ההשלכות מה                  ונבדוק

רוצה בתקציב. מקצצים ולא ,5% מאשרים אנחנו ועכשיו קבעו. והכנסת הכספים שוועדת              האוטומטי

צודקת, יערה זה במקרה אולי אז עלינו. משפיע זה איך מיליונים, של השפעה אולי לזה יש האם                   לדעת

את תשברו יודע, לא מנחם. נתונים, קיבלתי לא ופה יודע. לא אחר, או כזה רוחבי קיצוץ לעשות                   שצריך

  הראש.

  (מדברים ביחד)

הרףעו"ד יניב מרקוביץ: מה היום יודע      אתה

ול-30%. ה-20% של מהקטגוריה לך זזים כמה הזה הרף לפי תראה נכון? הבקשות, את לך                 שמגישים

  ועליהם תוסיף את האקסטרה שלא הגישו. הרי כל מה ששיחקת, הזזת...
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  (מדברים ביחד)

  הרי הלמ"ס בודק הכנסות.רחמים מלול:

 יש לו פרסום לפני 23 שנים.מנחם רוזנטל:

שנה,רחמים מלול: לפני פרסום לו      יש

  שרחובות היתה מקום ראשון, ואחר כך ירדה למקום שני.

שליערה ספיר: באתר    מנחם,

  ביטוח לאומי יש על כל עיר את התפלגות, כמה מרוויחים, מתחם...

  ודאי שאפשר למצוא את זה.רחמים מלול:

אתיערה ספיר: לבדוק אפשר     בגס

  זה.

הקיימים,עו"ד יניב מרקוביץ: על החדשים, על      זה

  את יכולה לראות איפה הם זזים בתוך ה...

אנימנחם רוזנטל: בדיקה. לבצע אשמח      אני

אין ו-30% ב-20% פורסמו שכן האלה ההכנסות ברמות נתונים להיום, נכון שכרגע ברור, שיהיה                רוצה

שאתה כפי נפשות, מספר לפי אלא עד, מ- הכנסה רמת רק לא זה ברור, שיהיה הלבין, רוצה אני                    לי.

  רואה בטבלה. זאת אומרת, זה דבר מאוד-מאוד מדויק. קשה מאוד ל...

שאיןרחמים מלול: איפה רק זה את       אישרו

  בית יהודי.

  (מדברים ביחד)
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זהרחמים מלול: בשלב לפעול נמשיך      אנחנו

  לפי המדרג שקיים היום.

ולגבימנחם רוזנטל: היום. עד קיים      שהיה

  התקנות האלה החדשות, נלמד אותם, נבדוק אותם ואז נביא את זה לישיבה.

אםעו"ד אלי אליאס: החלטה הצעת להציע      אפשר

  ככה?

  בבקשה. לפני כן, אמיר.רחמים מלול:

אפשרותעו"ד אמיר ירון: יש תקלות. פה      יש

הצעות אציע אני אולי אז הקלות, על תקלות יש כבר אם תקלות. במסגרת שלא אחרות אופציות                  להציג

  אחרות. יש לי כמה רעיונות לגבי העניין.

  זה משרד הפנים קובע.רחמים מלול:

איזועו"ד אמיר ירון: יש אומרת, זאת      בסדר.

  פתיחת לשנות, אולי נביא עוד הצעות. מותר לנו?

מדוברצבי שלמה מוטנג: הכל שאחרי לזכור      צריך

  פה...

אניעו"ד אמיר ירון: מה על בדיוק יודע       אני

  מדבר.

אתרחמים מלול: קובעים אנחנו לא      לצערי,

  זה. לא אנחנו קובעים את התקנות האלה. כן, מונטג.
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אנשיםצבי שלמה מוטנג: על מדברים אנחנו      פה,

פר הכנסה זו לנפש, ישיר ביחס עדיין זה גבוהה, טיפה ההכנסה אם גם החודש. את מסיימים                  שבקושי

  נפש.

  מאיפה אתה יודע? אני לא יודע.רחמים מלול:

  אני יודע. אני מכיר את זה.צבי שלמה מוטנג:

  מה אתה מכיר?רחמים מלול:

הטבלהצבי שלמה מוטנג: הטבלה, את מכיר      אני

  הזאת פורסמה כבר לפני 4 חודשים.

שאתהעו"ד יניב מרקוביץ: מה נכון לא זה       אבל

 אומר.

  זה פר נפש, זה הכנסה לנפש.צבי שלמה מוטנג:

  נו, הבנו, פר נפש.עו"ד יניב מרקוביץ:

באנשיםצבי שלמה מוטנג: פה מדובר     ועדיין

  שבקושי מסיימים את החודש.

לקבלרחמים מלול: צריך יודע. לא      אני

  נתונים.

גםצבי שלמה מוטנג: אני בעד, שהייתי      במילואים

הכל בסך נותנים אנחנו שם אמידים. באנשים גם שמדובר להיות יכול שם אבל הזאת, ההנחה בעד                  הייתי

  פרס, פה אנחנו נותנים לאנשים את הלחם והחלב.
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איזהעו"ד אבי מוזס: אמידים? אנשים     איזה

  אנשים אמידים? אנשים שעושים מילואים הם אנשים אמידים?

  יכול להיות.צבי שלמה מוטנג:

  מונטג, אתה לא מרע את המצב.עו"ד יניב מרקוביץ:

אפשרעודד עמרם: אי    חברים,

  לקבל החלטה על דבר שלא מבינים מה המשמעות. החיפזון מהשטן, בואו נלמד את זה.

אפשרצבי שלמה מוטנג: אי כספית     משמעות

  לדעת.

לפירחמים מלול: משפחות, הרבה עוד      לדעתי,

  מה שאני רואה, ייכנסו למעגל ההנחות.

  נכון.צבי שלמה מוטנג:

  אני יודע שזה נכון.רחמים מלול:

  מונטג, אתה לא פוגע בקיימים.עו"ד יניב מרקוביץ:

  לא פוגע בקיימים, נכון.צבי שלמה מוטנג:

  הקיימים ימשיכו לקבל.עו"ד יניב מרקוביץ:

צריךרחמים מלול: אני לי, תסלח      מונטג,

אני כספיות. משמעויות לדעת בלי להצבעה כזה דבר מביא אני אם מצידי אחריות חוסר יהיה זה                  להבין.

  ככה ממבט מרפרף אומר לך, שמעגל גדול של משפחות נוספות יכנס. אתה מסכים איתי?
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מפחידצבי שלמה מוטנג: אחד, דבר רק      מסכים.

  אותי שבסוף יגידו 'נתנו גם למילואימניקים, נתנו מספיק, אז פה לא ניתן'.

  מה זה קשור? מה זה קשור?עו"ד אבי מוזס:

למילואיםצבי שלמה מוטנג: הרי קשור? לא      למה

  יש משמעות כספית.

  אבל זה גם כסף. אבנר אקוע:

לזהצבי שלמה מוטנג: יש בעד. הייתי      שוב,

  משמעות כספית.

המשמעותד"ר רוני באום: מה יודעים אנחנו      אבל

  הכספית של המילואים, זה חצי מיליון ₪.

  הרי אתם לא יכולים גם וגם. שמואל לנקרי:

איןרחמים מלול: אולי יודע. לא אני יודע,        לא

  לזה משמעות גדולה.

המשמעותצבי שלמה מוטנג: את נראה     בואו

  הכספית של שניהם ונאשר.

המילואימניקיםד"ר רוני באום: שעל אמרנו     אבל

  אנחנו יודעים.

לאעו"ד יניב מרקוביץ: זה הדברים. בין קשר       ואין

  קשור אחד לשני בכלל.
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שאניצבי שלמה מוטנג: מה הבנת לא אולי       אז

  אומר. יש קשר.

שהבנתיעו"ד יניב מרקוביץ: לי, תאמין הבנתי.      אני

  הרבה יותר ממהר ממה שאתה חושב.

יכוליםיערה ספיר: תמיד אתם     אבל

  לעשות מילואים אם אתם רוצים. חלק כן וחלק לא.

  מונטג לא מתכוון לזה.רחמים מלול:

  קודם הייתי בעד, מה זה קשור?צבי שלמה מוטנג:

  (מדברים ביחד)

  תודה רבה, תנסח את זה.רחמים מלול:

עכשיועו"ד אלי אליאס: זה את לכם אנסח       אני

לאימוץ להיות שעשויות התקציביות המשמעויות את לברר מבקשת המועצה אז אוקיי. פה. בעל               ככה

ועם ב-25.1.18, הפנים משרד שפרסם כפי ,2.8 לתקנה ההכנסה מבחן לעניין המעודכנת ההנחה               טבלת

שנהגו ההנחות שיעורי את מאמצת המועצה זה בשלב לדחות. או לאמץ האם תחליט היא הנתונים,                 קבלת

בעבר, שניתנו וההנחיות הסייגים מהם בעבר. שניתנו ולהנחיות לסייגים בכפוף לתקנות בהתאם כה               עד

הנחה שנותנים התקופה ומשך ריק בניין זה אומץ, לא גם לתקנות 13 סעיף אומץ, לא לתקנות 12                   סעיף

בוגרים שצאצאים סייג נקבע כן, כמו 13(א)(3). 13(א)(2)+ תקנה אומצה לא ובדומה, ריק.               לבניין

מהארנונה. משוקללת להנחה זכאים יהיו לא ושלישית, שנייה ראשונה, מדרגה קרובים אצל              המתגוררים
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תקנות את מאשררת והמליאה המליאה, של נוספת לבחינה יידחה הפרק של הנושא דבר, של בסיכומו                 אז

  ההנחות, כפי שהיו עד היום.

לבמנחם רוזנטל: לשים צריכים     לא,

  שהסכומים עצמם בטורים האחרים גם... לפי מה שאתה אומר, שום דבר לא מאומץ מתוך התקנה.

מתוךעו"ד אלי אליאס: מאומץ לא דבר      שום

  התקנה.

לאמנחם רוזנטל: שמינואר מתלוננים     אנשים

  קיבלו תשובות.

  למעט השינויים.עו"ד אלי אליאס:

שינוימנחם רוזנטל: יש שינויים, שני יש       אבל

  במדרגים.

שלאביב איטח:   הקריטריונים

סקטורים להכניס אפשר מצוין. יהיה זה דברים, כמה עוד שם להכניס אפשר אם מעניין, זה                 ההנחות

  כאלה ואחרים? לישיבה הבאה יהיה אפשר להכניס?

  (מדברים ביחד)

המליאהעו"ד אלי אליאס: תתייחס...    ההחרגה

במסגרת שהתווספו חדשות קבוצות אותן למעט כה, עד איתן שעבדה כפי התקנות לפי לעבוד                תמשיך

גם לאמץ האם ותחליט נתונים תקבל המועצה שלגביהם ו-30%) 20%) מה-25.1.18 ההנחות              טבלת

  אותם.
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שנקוביםמנחם רוזנטל: הסכומים    ייושמו

  בתקנה שפורסמה ב-15.1.

שלאביב איטח: הזו הישיבה     מתי

  הצו, שאפשר יהיה לבדוק ולבחון עוד?

אזרחמים מלול: הזה, בחודש יהיו הנתונים       אם

  יובא לישיבת המועצה הקרובה.

  אה, יפה, מעולה.אביב איטח:

  זה לא יידחה לשנתיים, אוקיי?רחמים מלול:

  טוב.אביב איטח:

בשנתרחמים מלול: לעשות מותר     וזה

  בחירות? אפרופו הנושא הבא.

  אם משרד הפנים... אז...עו"ד אלי אליאס:

אזרחמים מלול: טוב, בסדר. מותר, זה       כי

  הישיבה שלא מן המניין נעולה.

 

להיותהחלטה מס' 527-58-18: שעשויות התקציביות המשמעויות את לברר מבקשת         המועצה

ב- הפנים משרד שפרסם כפי ,2.8 לתקנה ההכנסה מבחן לעניין המעודכנת ההנחה טבלת              לאימוץ

שיעורי את מאמצת המועצה זה בשלב לדחות. או לאמץ האם תחליט היא הנתונים, קבלת ועם ,25.1.18                

וההנחיות הסייגים מהם בעבר. שניתנו ולהנחיות לסייגים בכפוף לתקנות בהתאם כה עד שנהגו               ההנחות
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התקופה ומשך ריק בניין זה אומץ, לא גם לתקנות 13 סעיף אומץ, לא לתקנות 12 סעיף בעבר,                   שניתנו

סייג נקבע כן, כמו 13(א)(3). 13(א)(2)+ תקנה אומצה לא ובדומה, ריק. לבניין הנחה               שנותנים

להנחה זכאים יהיו לא ושלישית, שנייה ראשונה, מדרגה קרובים אצל המתגוררים בוגרים              שצאצאים

המליאה. של נוספת לבחינה יידחה הפרק של הנושא דבר, של בסיכומו אז מהארנונה.               משוקללת

שהתווספו חדשות קבוצות אותן למעט כה, עד איתן שעבדה כפי התקנות לפי לעבוד תמשיך                המליאה

האם ותחליט נתונים תקבל המועצה שלגביהם ו-30%) 20%) מה-25.1.18 ההנחות טבלת             במסגרת

  לאמץ גם אותם.

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה
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