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        שמואל מזרחי, שחר רובין,  עו"ד,-שאול רומנויו"ר, -יוסי שבו :נוכחים

טלי חייט אבירז, עו"ד, עמוס לוגסי, -ציפי זילברמן, לירן יגודה

 אליהו לוי, יצחק כהן. 

 

           ד"ר הדס שחורי, אורן יגאנה, סמדר אהרוני, יעקב קורץ,  :חסרים

 יהודה חיימוביץ. 

 

תומר תדהר, צחי ברוורמן, ד"ר ענת ליבוביץ', אדר' קיריל קוזיול,  :מוזמנים
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 :עדכונים .22

 

שמקבל:היו"ר מי כל הפנים, משרד בקשת לאור הישיבה. את פותח אני

והבניה התכנון בחוק השתלמות יעבור עיר בניין בנושא החלטות

החדש.ההשתלמותהיאכשלוששעות.

 :הניקוזבחירת נציג העירייה לרשות  .30



יהיה:היו"ר ולא לשבועיים לחופשה יוצא ושאול בבחירות,נוכחמאחר

 אני כי, מציע אני באהיה העירייה המיםנציג ניקוז ושאולרשות

מיבעד?.רומנויהיהנציגחליףוממלאמקומי



 פה אחד.   : בעד

 

, כנציג העירייה ייהראש העיר-מאשרים את מינויו של יוסי שבו :החלטה

כנציג  מר שאול רומנולכיש ואת מינויו של -ברשות הניקוז שורק

 . חליף וממלא מקומו של ראש העירייה

 

  :ארנונה -מינוי יו"ר וועדת ערר  .31

 

וו:עו"ד ,שולמיתכהן -מנדלמן זו ארנונה ערר משלושהוועדת המורכבת עדה

דהיינו שהםצריכיםלהיותרשאיםלהיבחרכחברימועצה, חברים,

העירללא וכו'פליליתשישעמהקלוןהרשעהתושבי ועדתהעררו.

 היא עלוהזו מגישים שאנשים בעררים דנה חוק פי שעל ועדה

עדהעלפינוהלמשרדהפניםהואוהחלטותבנושאארנונה.הרכבהו

עדהצריךלהיותעו"דהכשירלהתמנותלשופטבימ"שוהוכךשיו"ר

דיניהשלטוןהמקומישניםבמקצועומצויב5תקשלושלום,כלומרו

שנים4מאחרוהנוהלקובעתקופתכהונהשל.יוהמיסויהמוניציפל

 שלנו4ועוד הנוכחי היו"ר חת,שנים, גל תקופתעו"ד את סיים

כ למנות מבקשים אנו ולכן, וכהונתו עו"דויו"ר את הערר עדת

הגיש הוא מליבו, בשכונת גר הוא עניינים, ניגוד לו שאין דור, בן

כ במשך דין עורך הוא בתלעובדשנה16-מועמדות, גדול במשרד

אביב,שותףומנהלמח'חברותוניירותערךשם.ישלורישיוןלשכת
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הדין היו"יורק-בניועורכי היה עליו שהמליץ מי . הקודם, הגזברר

 אני מבחינהנונפגשוגם רציני באדם שמדובר התרשמנו איתו,

ראוי נראה ובהחלט שנים כארבע העיר תושב הוא מקצועית,

לתפקיד.

 

היועודמועמדים?:ציפיזילברמן 

 

יה:עו"ד ,שולמיתכהן -מנדלמן מועמדת שעדיףשעובדתיתה וחשבתי במקורות

עלמנתלמנועניגודעניינים.,מוחלטמקצועישיהיהנתק

 

מיבעד?:היו"ר



 פה אחד.   : בעד

 

, כיו"ר וועדת הערר 022608372למנות את עו"ד ערן בן דור מס' ת"ז  :החלטה

ארנונה, על פי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה 

 .022566731( במקום עו"ד גל חת מס' ת"ז 1276-כללית תשל"ו



. תיקון נוסח ההחלטה-כביש ומדרכה בכפר אהרון הבולגרי חיובי גובלים .32

 

דוברעל,2015במרס08במליאהמתאריךבהחלטהשקיבלנו :, רו"חגידיטביב 

ברח הבולגרי אהרון בכפר ומדרכה כביש היטלי שחיוב פרגובכך

 הקרקעיחלקומרגנית מרכיב על חלקים ,לשני מהקרקעחלקעל

כמומועדהוצאת,אחרישלמובמועדיתרתהשטחעלוישלמועכשיו

בניההיתר אבלגםהכנסנו שללתוקףהאתהמילים"מועדכניסת,

ראשהעירקיבלאתזה.....",אתזהצריךלהורידתכניתפרצלציה

רק אלא תכנית, שאישרנו ברגע רק אותם לחייב רוצים לא אנחנו

.עלפיהלבנותכשירצו

 

אתהחוק,בהתאםלמההםישלמו?מהיקרהאםמחרישנו:היו"ר



פחות.:, רו"חגידיטביב  אז פחות, אם יקר. יותר ישלמו יקר, יותר יהיה אם

הכלבהתאםלהוראותהחוקכפישיהיובמועדהוצאתיתרתהחיוב.
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 18:22טלי חייט אבירז הצטרפה לישיבה בשעה 

 

עינינו:טביב גידי, רו"ח לנגד שעומד חשוב הכי ,הדבר זה איפהשלא יהיה

שהם שההתחייבות משמעית חד הודיע העיר ראש בעיר. ואיפה

ה כל עליהתהיהשל מ24-יחתמו מבחינתנו אנחנו לאיםמיחידות.

בהחלטתהמועצההזאת.בסיכוםעימם,אתחלקנו

.40%-מישישלוביתגדולאנחנועושיםאתהפרופורציהבהתאםל

 

חותמים.100%יששםתנאישל:היו"ר

מיבעד?



 פה אחד.   : בעד

 

 מאשרים נוסח מתוקן כדלקמן: :החלטה

נוכח ביצוע עבודות סלילת כביש ומדרכה על ידי העירייה בכפר  .1
רחובות פרג ומרגנית, מחליטים כי בשלב זה  -אהרון הבולגרי 

יחויבו הנכסים ברחובות הנ"ל בהיטלי כביש ומדרכה כמפורט 
  להלן: 

יחויב כל השטח הבנוי, בהתאם להוראות חוק  -בגין השטח הבנוי 
  . 2011-ת( התשע"אהעזר לנס ציונה )סלילת רחובו

מ"ר קרקע או הסך  500יחויב שטח של  -בגין שטח הקרקע 
, לפי 0.3-דר לעיל בגהמתקבל כתוצאת חלוקת השטח הבנוי שהו

 מ"ר.  1,000-הגבוה מבניהם, ומבכל מקרה לא יותר מ

 -לעיל  1יתרת החיוב בגין שטח הקרקע שלא חויבה כאמור בסעיף  .2
בנכס על פי חוק העזר לנס  תידחה למועד החיוב הראשון הקרוב

או כל חוק אחר שיבוא  2011-ציונה )סלילת רחובות( התשע"א
 323במקומו, ו/או למועד מתן אישור לרשם המקרקעין על פי סעיף 

לפקודת העיריות ותהיה בהתאם להוראות החוק כפי שיהיו במועד 
 הוצאת יתרת חיוב זו. 

בחתימת בעל דחיית יתרת החיוב בהיטלים כאמור לעיל מותנית  .3
 הנכס על מסמך הסכמה שינוסח על ידי היועמ"ש לעירייה. 
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 :2015לשנת  Iדו"ח כספי רבעון  .33

 

לדו"דו:, רו"חגידיטביב  דומה בצורה הסתיים ראשון רבעון רבעון"ח ח

זה, רבעון גם וכך ראשון, רבעון כלל בדרך המקבילה. בתקופה

מסתייםבאיזוןעםעודףקל.

 

הכנסתפהסכוםשלאיזוןמהתאגיד?:היו"ר

 

עדייןלא.במחציתהשנהאנורואיםמהקורה.:, רו"חגידיטביב 

 

הרבעוןהראשוןאינומשקף.הרבעוןהשניכברישקף.אנומשתדלים:היו"ר

כרגעאנומאוזנים.התקציבשלנו לקצץבהוצאותעלמנתלהתאזן.

התקציבבעודףשלחצימיליוןמלש"חבליהפיתוח.סךהכל308זה

?שקל.מיבעד



 פה אחד.   : בעד



 . 2015רבעון ראשון לשנת הדו"ח הכספי של ה מאשרים את : החלטה
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 :חובות מיסים-הסכמי פשרה .33

 

הפרטים:טביב גידי, רו"ח את לראות שירצה מי פשרה, הסדרי ארבעה יש

.קדושאלאילןאוהמלאיםמוזמןאלי

 

 'מס
שם המשלם 
 ומספר הנכס

 מהות החוב
סכום 
 החוב

 תיאור מצב סוציואקונומי/ אחר
תאריך 
אישור 

 עדותובו
 המלצה

יתרה 
 לתשלום

1 
***
*** 

 201,759 ארנונהומים

,גרושה,59החייבתבגיל
מתגוררתלבדבנכס.עובדת

ברוטו.4,500-ניקיון,משתכרתכ
הדירהבבעלותעמידר,משלמת

בחודש.ילדיה₪900שכירות
 עוזריםבתשלומיםהשוטפים.

עדתוו
בחינה

20.5.2015
)אושר
בוועדת
הנחות
21.5.2015) 

לאורמצבה
הכלכליהקשה

מסכימים
לתשלוםהמוצע
ע"יהחייבת,לפי

קרן+ריבית
חשכ"לבשיעורה

(,1.6%היום)
דהיינוסכום

פשרהלתשלום
 ₪.20,578

₪
20,578.- 

2 
***
*** 

ארנונה,מים
ואגרת

שמירה,היטל
טיהור,היטל

מדרכה
 

485,106 

,אלמנה,71החייבתבגיל
מתקיימתמקצבתזקנה/

₪,2,500שאיריםבסךשל
סובלתמסכרת,עוברתטיפולי
פיזיותרפיהרפואית.במהלך

שילמה2013עד2003השנים
ע"ח₪53,000חוץמהשוטף,עוד

 החוב.

עדתוו
בחינה

20.5.2015
)אושר
בוועדת
הנחות
21.5.2015) 

נכחמצבהשל
החייבתוילדיה,
מחליטיםלחייב

בקרןהחוב
בתוספתהצמדה

בלבדמיום
בסך1.1.2000
63,583כוללשל

 ₪.

₪
63,583.- 

3 
***
*** 

היטלמדרכה,
הוצאות
 אכיפה

17,869 

הנכסנרכשבכינוס2008בשנת
נכסים.הנכסבכצנלסוןלאחויב
בעתהפקתהאישורלטאבובשנת

,בהיטלמדרכהוכךהכונס2009
,אישורעל2009-קיבלאז,ב

היעדרחובותלטאבו.במאי
,עתנשלחוחיוביגובלים2010

צפה-)מדרכה(לכלהרחוב
הטעות.הקונהשקיבלאתחיוב

ישלהפנותאתהגובליםטועןכי
 החיובלמוכר)לכונס(.

עדתוו
בחינה

20.5.2015
)אושר
בוועדת
הנחות
21.5.2015) 

בנסיבותהעניין
ומאחרולאניתן
לשובעםהחיוב

לכונס,ישלמחוק
 אתהחיוב

₪ 0 

4 
***
*** 

ארנונה,מים,
אגרת

שמירה,
 הוצל"פ

81,589 

,גרושה,66החייבתבגיל
מתגוררתלבדבדירתה.עובדת

במחלקתייצורבחברה
)ברוטו(.₪8,700-ומשתכרתבכ

סובלתמבעיותנפשיות,טופלה
בעברבמרפאותבריאותנפש.
בחלקמהשניםאףלאהגישה

 בקשותלהנחהבמיסים.

עדתוו
בחינה

20.5.2015
)אושר
בוועדת
הנחות
21.5.2015) 

לאורמצבה
כלכליוהנפשיה

הקשהממליצים
למחוקאת

הריבית
וההצמדה,דהיינו
תשלוםקרןבסך

 ₪.19,736של

₪
19,736.- 

 
 עוד אישורים14יש שקיבלו אנשים של רטרו הנחות של מקרים

מבחינהפרוצדוראליתוזכאויותכמו אז רקעכשיו, מביטוחלאומי

נומאשריםאתהטבלה,ניתןלראותאתהפרטיםאצלי.א

 

מישרוצהפירוט,שייגשלגזבר.מיבעד?:היו"ר
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 פה אחד.   : בעד

 
   מאשרים את החלטות הוועדה לבחינת חובות ריכוז מתאריך .   1 : החלטה

 .תיקים( 3) 02/06/2015      

פרוטוקול מתאריך -מאשרים את החלטות וועדת ההנחות .2

  תיקים(.  13) 21/05/2015



 : ופרוטוקול וועדת תמיכות 2015עדכון תבחינים לשנת  .35


הפרק,ו:עמיקםנגר -לוי על סוגיותעלו שתי בתבחינים, דנה ועדתהתמיכות

 נושא זה אחד לתנאישהכנסתיבתהרחבת להוסיף ממליצים אנו

הסףשלהתבחינים.

 
שלי :היו"ר במדיניות הכנסת. בתי של המדיניות את להסביר רוצה ,אני

כנסת לאבתי מוצאם, מה חשוב לא התושבים, כל של שכונתיים

חשובגילםאומינם,אניבונהעלחשבוניבתיכנסת.

לא אני אבל לעזור, יכול אני עדתיים, קהילתיים, כנסת בתי לגבי

בונהולאמשתתף.אניבונהלתושביעירולאלעדות.לאורכך,היכן

שישביתכנסתשכונתישאנובנינואותווהוארוצהלגדול,אנורוצים

לתמוךבכך.

 
מדבריםאךורקעלהרחבתשטחהתפילהולאאולמות:עמיקםנגר -לוי אנו

מספר להרחבת הדרישה פעמית. חד בהוצאה מדובר אירועים.

 על מדברים אנו בוואלי למתפללים, הישיבה 300,000מקומות

 הכספיתהתקרהזושקלים, כנסת קטןבינונילבית כנסת בבית .

 היא 150,000התקרה בתנאי זה כל מבישקלים. אהשהעמותה

לפחותאתאותוהסכום.

עמותהחדשה.באמצעותישהמשךפעילות-לגביהכדורגל

 
מפרק,:היו"ר לה מונה כך לאור הרגל. את פשטה הסקציה שנתיים לפני

הלךלביתהמשפטועשהאתכלמהשצריך שלקחאתכלהנושים,

שנתייםהואהחליטלמכוראתהקבוצה אחרי עמותהרבללעשות.

 ענפית הכדורגלאשר לפעילות שונו ומטרותיה המשפטשמה ובית ,

שקלעלתקציב100,000כרגעצריךלהוסיףתמיכהשל.אישרזאת

וזהעל,התמיכהשאושרלכדורגללכלהשנההזאתעדסוףדצמבר
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מנתלאפשרלעמותהלהתחילאתפעילותהכךשלאחרתשלוםהסך

 יו75,000של לקנייתהפעילותמהמפרק, שלשקל לעמותהסך ותר

225,000 דצמבר סוף עד אתפעילותם2015שקל מנתלהתחיל על ,

ללאחובות.

 

לאשרה:עמיקםנגר -לוי מבקשים ואנו לתמיכות בקשה הגישו גלגליות וקי

 של מופיע19,000להםסך בפרוטוקול מהשנאמר שקליםתמיכה.

קום,במבהתאםוהטבלאותמשתנות5בנושאשלהתבחיניםבסעיף

רק74.6%זהיהיה73%שזהיהיה אנחנו השינוייםהםמינוריים, .

צריכיםלעשותאיזון.מיבעד?



 פה אחד.   : בעד
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