
                           1 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA     צורן-המועצה המקומית קדימה
 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   0060920צורן -קדימה 1רח' הרצל                    

     

 לשכת מנכ"ל המועצה 
 

 

 

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\user\downloads\ 1.7.20פרוטוקול מלא מישיבת מליאה לא מן המניין מיום.doc 

 1 2020אוגוסט,  19,  כ"ט אב, תש"ף

 2 

 3 6מלא ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  פרוטוקול

 4 1.7.2020ד  שהתקיימה ביום 

 5 

 6 ראש המועצה  -    גב' קרן גרין  :משתתפים

 7 חבר מועצה -   מר יוסף אדירי 

 8 צהחבר מוע -   מר אמיר זהבי   

 9 חבר מועצה -   מר צפריר פדלון 

 10 חבר מועצה -   מר תומר יעקב  

 11 חבר מועצה -   מר נועם מולה 

 12 חברת מועצה  - גב' תפארת אסולין משבאום  

 13 חבר מועצה -   מר אייל אלבלק  

 14  חבר מועצה   -   מר יצחק גולבר    

 15 חבר מועצה -  מר שלומי מוכתר  

 16 חבר מועצה   -   מר יוסי נגר  

 17 חברת מועצה  -   ב' תמי רוטמןג   :חסרים

 18 מנכ"ל -  מר עמיקם לוי נגר    סגל:

 19 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 

 20 יועץ משפטי -  עו"ד אבינועם פרץ

 21 גזבר -  מר אבישי יצחקי  

 22 עו"ד אשר אילוביץ'  

 23 

  24 



                           2 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA     צורן-המועצה המקומית קדימה
 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   0060920צורן -קדימה 1רח' הרצל                    

     

 לשכת מנכ"ל המועצה 
 

 

 

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\user\downloads\ 1.7.20פרוטוקול מלא מישיבת מליאה לא מן המניין מיום.doc 

 1 סדר יום

 2 
 3 2021צו הארנונה לשנת   .1

 4 תומר יעקב  -הצעה לסדר בנושא ארנונה        

 5 צפריר פדלון  -צעה לסדר בנושא ארנונהה             

 6 

 7 

 8 

מספר   :קרן גרין, ראש המועצה המניין,  מן  שלא  המועצה  ישיבת  את  פותחת  שלנו  6אני  הדיון   . 9 

לשנת   הארנונה  צו  בנושא  כבר  2021הוא  אפילו  האחרונים,  בשבועות   . 10 

היועץ   עם  הגזברות,  עם  המקצועי,  המטה  עם  ביחד  חודשיים,  ככה  11 

עשתה עבודת מטה מסודרת לנושא צו הארנונה.  המשפטי, עם המנכ"ל. נ 12 

ובעצם   הזה,  בנושא  המועצה  הנהלת  הנהלה,  ישיבות  מספר  קיימנו  13 

והתאמות   שנדרשים  תיקונים  לתקן  בפניכם  שמונח  הצו  של  מטרתו  14 

הפנים   לשר  פניתי  כחודש  לפני  ובכלל.  הקודם  הצו  לאור  שנדרשות  15 

.  1.1%של  בבקשה שידחה לכל הרשויות את ההעלאה האוטומטית בסך   16 

לצערי בקשתנו לא נענתה, למרות שככה עשינו פגישה מקצועית וגם עוד   17 

רשויות הצטרפו לזה. ולכן אנחנו מעלים את זה כאן כחלק מסדר היום.   18 

. יש כאן  2020בצו שבפניכם אנחנו ממשיכים במהלכים שהתחלנו בשנת   19 

דעתי   את  אמרתי  עצמאי.  הורה  עומד  שבראשן  להנחות  העדכון  את  20 

השהשאיפה   של  לפטור  להגיע  יום  של  בסופו  גם  20%-שלי  זאת,  עם   . 21 

את   לקחת  צריך  המשאבים  ניוד  מבחינת  גם  אבל  תקציבית  מבחינה  22 

ולא בהנחה   למי שזקוק לזה מתוך המשפחות העצמאיות  ולעזור  הכסף  23 

. עם זאת אנחנו מעלים את הרף כדי לאפשר את זה,  20%אוטומטית של   24 

אנח מזה.  ליהנות  אנשים  ליותר  של  לאפשר  הנושא  את  פה  מתקנים  נו  25 
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המחסנים. המחסנים שהם מחסנים לשיווק שאנחנו היום פועלים על פי   1 

בבקשה   שעברה  שנה  הפנים  למשרד  וכשבאנו  משפט.  בית  של  פשרה  2 

לתקן את זה, אז ההנחיה המקצועית היתה שהתיקון שאנחנו מבקשים   3 

משרד   עם  הגזברות  של  מוקדמת  מטה  עבודת  נעשתה  מדי.  נמוך  הוא  4 

ים לגבי העלאה שתאושר על ידם. כך גם לגבי קרקע תפוסה, כך גם  הפנ 5 

לגבי נושא הבריכה. זה משהו שאנחנו ביקשנו לא להעלות ומשרד הפנים   6 

האפשרי   המינימלי  התעריף  את  קבענו  להעלות.  אותנו  מחייב  משפטית  7 

שזה   מגורים  לתעריף  אותו  המינימום    36שהצמדנו  זה  למטר,  שקלים  8 

שעשינו בצו שלפניכם. לפני שאני אעבור להצעות    האפשרי. זה דבר נוסף  9 

לסדר אני רוצה להגיד תודה לגזבר המועצה, אבישי יצחקי, על העבודה   10 

המקצועית שלו ושל כל הצוות. בהזדמנות הזו אני רוצה גם להגיד תודה   11 

במקצועיות,   הגביה  מחלקת  כל  את  עכשיו  מוביל  שבאמת  לבנט  לרוני  12 

גדול. כוח  יישר  ובאמת  שתי    שירותיות  יש  שלפניכם.  ההצעה  זו  אז  13 

 14 הצעות לסדר. הראשונה מביניהן זה של תומר, בבקשה.  

ההצעה שלי היא לא לסדר. הגשתי הצעה וביקשתי, על מנת שהדיון יהיה   :תומר יעקב 15 

 16 פורה,  

 17 דרך אגב, אין הצעה לסדר בישיבה שלא מן המניין.   : יצחק גולברי

 18 אני לא הגשתי הצעה לסדר.   :תומר יעקב

זו לא הצעה, זו הצעה נגדית, זו לא הצעה לסדר. זו הצעה נגדית. מה זה   : ר פדלוןצפרי 19 

 20 משנה? זו הצעה נגדית, 

יום   : יצחק גולברי לסדר  הצעה  אין  יום,  לסדר  הצעה  לא  זה  לדייק,  צריך  כל  קודם  21 

 22 בישיבה שלא מן המניין.  

ה שונה  לא, ביקש היועץ המשפטי בטענה שלו בתחילת הזה שאם יש טענ : צפריר פדלון 23 

 24 מהטענה להעלות לסדר היום, הוא הציע את ההצעה,  
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צפריר, אתה יכול להגיש הצעת החלטה שונה, אבל אתה לא יכול להגיש   : יצחק גולברי 1 

 2 הצעה לסדר. 

 3 בואו ניתן לתומר להמשיך.   :קרן גרין, ראש המועצה

א : עו"ד אהרון שפרבר עשה  הוא  בעדכון,  היה  זה  פשוט  זה,  את  ראינו  שאנחנו  זה  האמת  ת  4 

נכון.   לא  במינוח  השתמש  שהוא  הבנו  אנחנו  החלטה.  הצעת  בתור  אבל  5 

וזו   החלטה,  הצעות  נתן  צפריר  צפריר.  לבין  תומר  בין  הבדל  יש  עכשיו,  6 

מיני   כל  לקבל  רוצה  תומר  מידע.  יותר  רצה  תומר  זאת  לעומת  זכותו.  7 

תשובות. אז למעשה הכוונה היא פה בצד של צפריר זה הצעות החלטה,   8 

ש לי  אותן.  נדמה  להעלות  זכותו  וזו  שונות,  החלטה  הצעות  חמש  יש  9 

 10 ותומר פשוט רוצה תשובות. 

 11 בסדר, בוא נשמע.  : יצחק גולברי

 12 אוקי, בבקשה. למעשה, תומר, זה מעין שאילתא.  : עו"ד אהרון שפרבר

כל כהקדמה לפעמים הבאות אני חושב שנכון לסגל, לאמץ איזה   :תומר יעקב קודם  13 

את   מקבל  שהצו  שלאחר  או  מנהג  כזאת  בוורסיה  בסוף  הרי  האישור,  14 

יקבלו   המליאה  שחברי  פחות.  מה  יותר,  מה  אישור,  מקבל  הוא  אחרת  15 

מכתב   אפילו  ולמשמעויות,  למספרים  מעבר  מילולי,  הסבר  שנקרא  מה  16 

כי למעשה   לא אושר,  זה, מה אושר מה  ישיבה בשביל  במייל, לא צריך  17 

לנו, מההצעה, למדנו מה קרה   הנוכחי שהוגש  . למשל  2020-ברק מהצו  18 

 19 הנושא של, כתבתי את זה,  

בערך,   :קרן גרין, ראש המועצה שנה  חצי  לפני  היה  זה  זכרוני  שלמיטב  תומר,  אומר,  אני  רק  20 

וגם שלחנו לבתים. כלומר את העדכון הסופי של   ולמיטב זכרוני שלחנו  21 

 22 הצו כשקיבלנו ממשרד הפנים, אבל אני אבדוק את זה שוב.
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ישה. אבל מה שאתה אומר, תומר, כשאנחנו מקבלים את  שלחנו את הדר : אבישי יצחקי 1 

התעריפים   את  באתר  כבר  מעדכנים  אנחנו  הפנים  ממשרד  התשובה  2 

 3 החדשים. כלומר התשובות בפועל נמצאות באתר, שקופות בפני כולם. 

 4 לא, לדעתי שלחנו את זה.  :קרן גרין, ראש המועצה

האישור : צפריר פדלון את  לקבל  מבקשים  מועצה  כחבר  הפנים    אנחנו  משרד  של  5 

 6 הספציפי, אתה לא צריך להגיש את הבקשה, 

ב  : אבישי יצחקי להגדיל  אישור  מקבל  כשאני  מקצועי.  נייר  הוא  האישור   7  5%-צפריר, 

תעריף, אני מגדיל אותו באתר, כולם רואים את זה, ואז ניתן להבין את   8 

 9 התשובות לבד. כשמשהו משתנה באפס אז אנחנו לא משנים.

זה   :עצהקרן גרין, ראש המו את  נבדוק  אבל  שלחנו,  זה  את  כשקיבלנו  בדצמבר  לדעתי  אבישי,  10 

 11 לדצמבר הבא. 

 12 לא, את האישור ממשרד הפנים לא קיבלנו אותו.  : צפריר פדלון

 13 אוקי, נבדוק את זה.   :קרן גרין, ראש המועצה

 14 פרסמנו את הטבלה.   : צפריר פדלון

פחות לרובם זה אותו  מה שקרה פה, אני לא אפרט את כל הסעיפים כי ל  :תומר יעקב 15 

מכנה משותף. שבו יש סיווג שכבר בשנה קודמת ביקשנו להכניס אותה   16 

-לתוך הצו, עם תעריף מסוים, ואז כשאנחנו מקבלים את הצו המוצע ל 17 

אנחנו רואים שוב פעם שרוצים, עשו העתק הדבק מצו קודם לצו    2021 18 

ידענו מה קרה.   וזה בסדר. אבל לא  וגם  הנוכחי, רק שיניתם את השנה  19 

 20 . 120שקל לשנה והיום זה עומד על   70התעריף גדל, היה 

אז תומר, בדברי הסבר הסברנו שמשרד הפנים לא קיבל את כל ההצעות   :קרן גרין, ראש המועצה 21 

אנחנו   ולכן  האלה,  מהסעיפים  אחד  בכל  המטה  עבודת  למרות  שלנו,  22 

על   יאושר  כן  שכנראה  הגובה  מה  שהבנו  אחרי  הזו  הבקשה  על  חוזרים  23 

 24 משרד הפנים.ידי 
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חיפשתי את זה בדברי הסבר וזה לא הופיע בדברי ההסבר. הדבר היחיד   :תומר יעקב 1 

שנים   לעומת  קודמת  בשנה  שקרה  מה  זה  ההסבר  בדברי  שהופיע  2 

קודמות. אבל בסדר, אם אפשר לאמץ איזה נוהג כזה שיאפשר לנו להבין   3 

 4  מה קרה בשנה הספציפית, שאם משהו מוחרג או משהו באמת לא אושר, 

דרך   רלוונטי,  לא  כנראה  אז  אושר  שלא  מה  טוב  להגיד  לא  אז  5 

האלימינציה. להגיד זה, זה וזה לא אושר. זה וזה אושר, אם זה בסדר,  6 

 7 מקובל עליכם, זו לא הצעת החלטה.  

 8 כן, מעולה.   :קרן גרין, ראש המועצה

מפרסמים. אפשר   : אבישי יצחקי אנחנו  שבשונה  כי את מה  לנו  קל  זה  תומר,  לא,  לא,  9 

 10 להגיד זה וזה לא שונה. זה קל לנו.  

הורים   :תומר יעקב אותם  של  הנושא  זה  בו,  התחילה  שקרן  הנושא  זה  השני  הדבר  11 

ולתמיד, לשים   כדי באמת לקיים פעם אחת  יחידנים, הורים עצמאיים,  12 

את הדברים על השולחן, דיון מקצועי, רציני ומעמיק, כי כל שנה אנחנו   13 

לסש ומגיעים  הזה  לסיבוב  זה  חוזרים  כמה  שואלים  אנחנו  ואז  הזה,  ן  14 

לקרוא את הפתק   הספקתי  לא  אני  התחלה,  איזה  לנו  יש  אז  לנו.  עולה  15 

שעמיקם שלח לי כי אני חושב שהתייחסות רצינית צריכה להינתן כמה   16 

ימים לפני ולא שעה לפני המליאה, שקשה מאד להבין את הנתונים, לא   17 

 18 הספקתי להציץ ולראות. 

ז אני אומר, זו היתה תקלה טכנית, כי התשובה היתה מוכנה, פשוט לא  א :קרן גרין, ראש המועצה 19 

 20 אז זו תקלה טכנית.  send-לחצו לך על ה 

 21 אני מקבל. אבל עדיין, אני מקבל כל תשובה בכבוד ובאהבה. :תומר יעקב

 22 לא, זו טעות טכנית.  :קרן גרין, ראש המועצה

אותם, לא יודע כמה,  מה שאני אומר זה דבר כזה, כדי באמת לפלח את   :תומר יעקב 23 

פה,   בעל  מה    800או    700אמרתי  הנזק,  גודל  מה  ולהבין  משפחות  24 
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המשמעות הכלכלית. אתה בשנה, אדוני הגזבר, מקצה ואנחנו מאשרים   1 

מיליון שקל הנחות בארנונה, ומתוך זה יש חלק מסוים של בקשות    5-6 2 

שמאושרות גם למשפחות יחידניות ועצמאיות. אנחנו מאד רוצים לדעת   3 

 4  2020-, כי אולי ל2019מה החלק הזה מסך ההנחות, לפחות לגבי שנת  כ

בחתך   שנמצאות  יש משפחות  כמה באמת  מוכנים.  לא  בוודאי  הנתונים  5 

הטענה   את  מבין  אני  אחד,  דבר  עוד  להגיד  רוצה  ואני  הזה.  הרלוונטי  6 

מה   אין  אבל  עזרה.  לו  מגיע  שבאמת  למי  לעזור  רוצה  אני  שאומרת,  7 

פצ יש  וללעשות, בקרבות  זה  100%-ועים. אי אפשר להגיע למקסימום   . 8 

נשים מקבלות   כמו העיוות של קצבת שארים של האלמנים והאלמנות,  9 

למחוקק   לכו  חקיקה,  זה  מיליון.  של  הכנסה  להן  יש  אם  ואפילו  10 

המדינה   של  המענקים  את  כשנתנו  שייהנו.  כאלה  יהיו  תמיד  ותתלוננו.  11 

כאלה טרמפיסטים,   היו  ובעלי עסקים  מיהם, לעצמאיים  יודעים  אנחנו  12 

.לכן אני חושב,  100%-שרכבו. אין מה לעשות, אי אפשר להגיע לחקיקה ב  13 

כדי שנבין מה המונחים, מה הסדר גודל הכספי אם אני נותן למקסימום,   14 

יוצא לי, כמה בקשות   בהינתן מצב של מספר נפשות בבית, כמה באמת  15 

שמעות  היו מה שנקרא באמת בשנה הנוכחית, כמה באמת נדחו, מה המ 16 

הכספית העתידית. ואז אפשר לבוא ואיך שהוא לקיים דיון רציני. עד אז,   17 

כאלה   יש  שמתביישים,  כאלה  יש  באמת,  ונכון  שראוי  חושב  אני  18 

 19 שמרגישים חוסר נוחות, לבטל באופן גורף את מבחן ההכנסה, זהו. 

ס :קרן גרין, ראש המועצה הוספנו  הסכומים,  על  להגיב  לאבישי  ככה  שניתן  לפני  מיוחד,  אז  עיף  20 

עונה   לא  ואתה  רוצה,  לא  ואתה  משהו  שקרה  האלה,  למצבים  בדיוק  21 

של   ההנחות  וועדת  א'  קטן  בסעיף  האמור  "למרות  הכלכליים.  לתנאים  22 

שיירשמו   ובנימוקים  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית  המועצה  23 

בכפוף   שלא  גם  עצמאי,  הורה  שבראשון  למשפחות  ההנחה  את  להעניק  24 



                           8 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA     צורן-המועצה המקומית קדימה
 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   0060920צורן -קדימה 1רח' הרצל                    

     

 לשכת מנכ"ל המועצה 
 

 

 

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\user\downloads\ 1.7.20פרוטוקול מלא מישיבת מליאה לא מן המניין מיום.doc 

ב זה  ההכנסה.  בהן  למבחן  נתקלים  שאנחנו  לסיטואציות  נועד  דיוק  1 

שהוא   איזה  יש  עדיין  אבל  גבוהה,  מאד  ההכנסה  גם,  אתה  שלפעמים  2 

זה   אז  עצמאי,  הורה  להיות  הפכת  שבה  הסיטואציה  או  שנגרם  משבר  3 

לזה,   מעבר  זה.  את  לעשות  ההנחות  וועדת  את  מסמיך  בעצם  עכשיו  4 

 5 אבישי, ככה התייחסות שלך. 

התייחסות :תומר יעקב של    רק  התוכן  את  מכיר  ואני  מאחר  שאמרת,  למה  קטנה  6 

בדיני   שדנה  חשובה  מאד  וועדה  זו  בעבר.  בה  ישבתי  ההנחות,  וועדת  7 

נפשות, באמת, במקרים רבים בגורלות של אנשים. העניין הוא שבמרבית   8 

הרכב  שם  יש  מצומצם.  מאד  הוועדה  חברי  של  הדעת  שיקול  המקרים  9 

מ  מאד  הדיונים  מכובד,  מקצועי,  מכובדים. רציני,  מאד  ענייניים,  אד  10 

יושב נציג של משרד של אהרון כמובן, יושב עם הנוהל ובאמת אומר לנו   11 

איזה   לקרות  צריך  מצומצמות,  מאד  מאד  האפשרויות  לא.  ומה  כן  מה  12 

איזה   או  פעמי  חד  אירוע  איזה  או  רפואי  ובמרבית    crisesאירוע  רציני  13 

יחידנים עצמאיים אין את הא הורים  אותם  ירועים האלה  המקרים של  14 

יודעים   לא  שאנחנו  האלה.  לאירועים  שמעבר  המצוקות  את  להם  ויש  15 

צריך   ומה,  קיימים,  והם  אותם  לקרוא  יודעים  לא  אנחנו  אותן,  לזהות  16 

נכות,    crisesשיקרה איזה   וחלילה של  אירוע רפואי חס  או איזה  רציני  17 

אני לא יודע מה, שרק אז בהינתן יהיה אפשר לבוא ולהכניס אותו לתוך   18 

 19 הטבלה. 

הופך   :קרן גרין, ראש המועצה מכך  וכתוצאה  מתאלמנת  או  שמתאלמן  מישהו  וחלילה  חס  או  20 

דעת,   שיקול  יהיה  שלוועדה  סיטואציה  בהחלט  זו  עצמאי,  הורה  להיות  21 

אבל זה בדיוק העניין. שלוועדה יהיה שיקול דעת והיא תוכל לבחון את   22 

 23 המקרים, כמה הם קיצוניים וכמה הם פחות קיצוניים.
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שיש   :מר יעקבתו בפנים,  וזה  בסדר  שזה  מניח  אני  חושב,  אני  קרן,  אחרונה,  הערה  1 

 2 איזה שוויוניות בין גברים לנשים.

 3 כן.  :קרן גרין, ראש המועצה

 4 נניח במשמורת משותפת.  :תומר יעקב

 5 בגלל זה אומרים הורה עצמאי, אוקי? זה גבר ואישה.  :קרן גרין, ראש המועצה

 6 משפחה עצמאית.  : אבישי יצחקי

 7 משפחה עצמאית, סליחה.   :קרן גרין, ראש המועצה

 8 משפחה עצמאית זה אומר שמה, שהחלוקה היא שוויונית בהנחה?  :תומר יעקב

 9 נכון.  : אבישי יצחקי

 10 בהנחה שמגישים שני בני הזוג את הבקשה.  :תומר יעקב

 11 נכון.  : אבישי יצחקי

 12 ואז הם מקבלים את ההנחה בצורה שוויונית?  :תומר יעקב

בשנת   : יאבישי יצחק הנתונים,  לגבי  בקשה    68  –  2019נכון.  הגישו  עצמאיות  משפחות  13 

משפחות    756לא קיבלו. בסך הכל יש    11מתוכן קיבלו,    57לקבל הנחה.   14 

עצמאיות שגרות בישוב לפי נתוני משרד הפנים. כל הנתונים מסתמכים   15 

הוא   יודע אם אתה  אתה  ובו  טור שנקרא סטטוס  יש  הפנים.  על משרד  16 

גרוש, יש    פנוי,  מהם    756אלמן.  משמעותי  חלק  בישוב.  כאלה  משפחות  17 

ה של  להנחה  מזדקק  לא  יותר    20%-בכלל  הנחות  מקבלות  הן  כי  18 

על   חוזר  אני  הוגשו,  שכן  למקרים  כלכליות.  הנחות  בגלל  משמעותיות  19 

 20 נענו בחיוב.   57בקשות הוגשו,   68המספרים, 

 21 מתוך כמה משפחות?  :תומר יעקב

 22 משפחות עצמאיות בישוב, לפי נתוני משרד הפנים.  756יש בסך הכל   : אבישי יצחקי

 23 כמה באחוזים?  :תומר יעקב

 24 הגישו בקשות.   12% : עו"ד אהרון שפרבר
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כמה באחוזים, עוד נתון מעניין, של משפחות יחידניות שיש להן בן אחד   :תומר יעקב 1 

 2 לשתי נפשות, חוץ מההורה עצמו,

 3 ניתן לך את כל הנתונים.  : עו"ד אהרון שפרבר

משפחות יש להם שני    281-משפחות יש להם ילד אחד ו  319בדיוק.    80% : י יצחקיאביש 4 

 5 ילדים.  

 6 יפה, אתה זוכר את כל זה בעל פה, כל הכבוד.  :קרן גרין, ראש המועצה

 7 זה הכוח העיקרי.  80%-ה :תומר יעקב

 8 לא קיבלת את הנתונים?  : תפארת אסולין משבאום

 9 לא. תומר יעקב:

 10 במייל, אבל הוא לא קיבל את זה.  זה  :קרן גרין, ראש המועצה

 11 משפחות,  319זה מופיע לך במייל.  : אבישי יצחקי

 12 למעשה, מרבית, הכוח העיקרי,  80%אז זה  :תומר יעקב

לו   : אבישי יצחקי יש  מישהי שילד אחד  יש הנחות של מאות.  מי    64%להם  מעל הרף,  13 

 14 מעל הרף. כלומר להם יש גם ככה מראש,  54%שיש לו שני ילדים יש לו  

בהתאמה מעל    64%-ו  55מהישוב מקבל גם ככה    80%החלק הארי שהוא   15 

קטע   בגלל  הנחה  מקבלות  חלקן  ועדיין  לקראתם  הולכים  אנחנו  הרף.  16 

גבוה.   יותר  מקבלות  הן  הוריות,  חד  להיותן  בכלל  קשור  לא  כלכלי,  17 

וחלקם מצבם הכלכלי טובה מאד והן לא צריכות, מה לעשות, לא כולם,   18 

 19 ופשיים שמרוויחות יפה ברוך השם וזה בסדר.  חלקן בעלי מקצועות ח 

 20 מרוויחות, מרוויחים.  :קרן גרין, ראש המועצה

 21 מתנצל. כל האמור בלשון נקבה מתייחס גם ללשון זכר.   : אבישי יצחקי

 22 משפחות. דבר נוסף תומר? תודה רבה. צפריר בבקשה.  :קרן גרין, ראש המועצה

לצ :תומר יעקב ספציפית  קשורה  שלא  התייחסות  קשורה  יש  לא  בסוף.  גם  אפשר  ו,  23 

 24 ספציפית לצו. 
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אוקי. אז בוא נסיים עם הצו ונישאר להתייחסות אחרת. גם אמיר ביקש   :קרן גרין, ראש המועצה 1 

 2 התייחסות. אבל בסוף, נסיים עם הצו. כן צפריר. 

שתומר   : צפריר פדלון מה  על  שהסתכלתי  האמת  שלי,  ההצעות  את  שלחתי  אני  אז  3 

למ זהות,  כמעט  הן  אתמול  ביקש,  תודה,  להגיד  רוצה  אני  שבאמת  רות  4 

זאת  בנושא, אבל בכל  ניסינו להגיע לאיזה שהן הבנות  וקרן,  ישבנו אני  5 

לשנת   הארנונה  צו  בטבלת  שלי.  ההצעות  את  אעלה  נכס    2021אני  סוג  6 

ל  860 פרטיות  שחיה  לבריכות  הארנונה  את  להעלות   7  36.08-מבקשים 

אי2021בשנת   קודמת  בישיבה  זכרוני  למיטב  המועצה  .  ש"ח    20שרה  8 

 9 ש"ח למטר. אז קודם כל אני הבנתי,  600למטר, לבסוף היא חייבה 

 10 שקלים ליחידה.   698 : אבישי יצחקי

 11 פר יחידה, אני יודע.  698 : צפריר פדלון

 12 שניה, צפריר אתה רוצה שנעשה סעיף, סעיף?  :קרן גרין, ראש המועצה

 13 כן, אני אשמח.  : צפריר פדלון

 14 וקי. אז אמנם ענינו בכתב ודיברנו בעל פה,  א :קרן גרין, ראש המועצה

 15 אני רק אגיד את ההצעה.  : צפריר פדלון

 16 כן, אבל אבישי, תתייחס. תגיד את ההצעה ואז אבישי יתייחס.  :קרן גרין, ראש המועצה

ש"ח. כמו שהבנתי מקרן, משרד הפנים לא אישר אז   20רגע, אישרנו אז   : צפריר פדלון 17 

 18 ש"ח אגרה שנתית.   698שקל למטר ולכן נקבעו  20-את ה

 19 . 36.08 : אבישי יצחקי

עבור    2021. אני חוזר על ההצעה שלי משנה קודמת ואבקש לשנת  36.08 : צפריר פדלון 20 

 21  1.1ש"ח למטר כפי שאישרנו שנה קודמת, פלוס    20בריכות שחיה תהיה  

של חוק ההיתרים. מכיוון שמדובר בבריכות שחיה, חברים,    2021לשנת   22 

יה הוא בסך הכל ארבעה, חמישה חודשים. הרי  השימוש בבריכות השחי 23 

אנחנו יודעים שגם, אם יש בבית שני קירות ומרפסת, זה על אותו עיקרון   24 
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של מרפסת, אנחנו לא גובים עליה. יש שני קירות, מעקה, אין תקרה, זה   1 

של   בבריכות  מדובר  מצב.  אותו  קירות    1.50כמעט  ארבעה  עם  מטר  2 

במים בס בלי תקרה, שמלאות  חודשים  מסביב,  חמישה  ך הכל ארבעה,  3 

בשנה, הן לא משמשות למגורים ולכן נראה לי שהסיווג שלהן, לא נראה   4 

הפרק   על  היום  שעומדות  עתירות  מעט  לא  שראיתי  למרות  הגיוני,  לי  5 

ש חושב  עדיין  אני  מסביב,  הרשויות  בכל  שחיה  בריכות  של   6  20-בנושא 

למצוא שוב,  הפנים  למשרד  זה  עם  ללכת  זה.  זה  למטר  את    ש"ח  לזה  7 

 8 הסיווג הנכון. כי זה לא נכון להעלות את זה, לתת לזה תמחור של מיגון. 

שגם   :קרן גרין, ראש המועצה אומר  אני  אבל  להשיב,  תיכף  המשפטי  ליועץ  אתן  אני  צפריר,  אז  9 

עמדת ההנהלה זה שלא צריך לחייב את הבריכות. אבל זו לא שאלה של   10 

ה. גם ההצעה  שלך לעניין  צריך או לא צריך, אנחנו חייבים לעשות את ז 11 

מרתף נבדקה, מעבר לעניין המשפטי זה אותו סיווג. אבל אני אתן ליועץ   12 

לא   שאני  משהו  שהוא  לאיזה  פה  מחויבים  כולנו  כי  להסביר,  המשפטי  13 

 14 רוצה ללכת למשרד הפנים שיגידו לי שוב, את עושה משהו לא תקין.  

המוע : עו"ד אשר אילוביץ' של  דין  עורך  אילוביץ',  פיתוח,  אשר  והיטלי  ארנונה  בענייני  צה  15 

מכיר את כולכם לפי דעתי כבר. מבחינת החוק. החוק לא מאפשר לחייב   16 

ה שנות  עד  פעם  כזה.  דבר  אין  יחידה,  לפי  בארנונה  היו    80-שטחים  17 

משנת   בדירות.  חדרים  לפי  ההסדרים,    1985-1986מחייבים  חוק  תוקן  18 

רבוע מטרים  לפי  שלו,  השטח  לפי  נכס  לחייב  פניו  חייבים  על  ולכן  ים.  19 

ואם   חוקי  לא  הוא  חוקי.  לא  הוא  בצו הארנונה  לכם  יש  הסעיף שהיום  20 

עלול   בטעות,  להיות  יכול  לפיו  החיובים  את  שמוציא  מי  לפיו,  פועלים  21 

זה   בהנהלת המועצה.  במועצה,  מי שחבר  כל  וזה  אישי.  לחיוב  להיחשף  22 

של   בתעריף  הפנים  לבוא למשרד  שקל למטר    20אחד. שתיים, הבקשה  23 

היא גם לא תתקבל, כי היא גם לא חוקית, כי התעריף המינימלי שקבוע   24 
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זה   הארץ,  כל  ההסדרים,  בתקנות  מגורים  גם  36.08למבנה  בדיוק  זה   , 1 

חלק   היא  שחיה  בריכת  שחיה.  לבריכות  לתת  רוצים  שאנחנו  התעריף  2 

באה   מהדירה  נפרד  בלתי  חלק  שהיא  למרות  אבל  מהדירה,  נפרד  בלתי  3 

להק  ורוצה  המועצה  אותם  פה  לחייב  לא  בריכות,  בעלי  אותם  על  ל  4 

הוא   התעריף  צורן  שבקדימה  מגורים  הארנונה  בצו  שקבוע  בתעריף  5 

על  51.73 עומדים  תקווה  פתח  נמוך,  תעריף  כשלעצמו  בסוגריים,   ,70  , 6 

על   עומדת  על  90ירושלים  עומדים  פה  את    52,  למטר.  שקלים  כמעט  7 

אבל מהדירה,  נפרד  בלתי  כחלק  לסווג  רוצים  בתעריף    הבריכה  לחייב  8 

 9 נמוך, תעריף הכי נמוך שאפשר, אין יותר נמוך מזה. זה הכי נמוך שיש. 

 10 יש לי שאלה.  : צפריר פדלון

עכשיו שניה, עוד הערה אחרונה. לאחרונה ניתנו כמה פסקי דין בעיריית   : עו"ד אשר אילוביץ' 11 

ואמרו   שבאו  אביב  תל  עיריית  נ'  ישראל  תיאטראות  בניין  אביב,  תל  12 

של   החובה  שמחובתה  זו  בצו.  חוקיים  שאינם  סיווגים  לתקן  המועצה  13 

 14 שלכם כמליאת מועצה.  

לא, אבל אני רואה שאתה מסתכל על זה, טוען שזה חלק בלתי מהבית.   : צפריר פדלון 15 

בדרך כלל הבריכות הן לא מחוברות לבית, הם נפרדות בתוך החצר, זה   16 

רים?  אותו דבר כמו מחסנים. אז למה מחסן אתה לא מגדיר אותו כמגו 17 

 18 שהוא ארבעה קירות, תקרה?

 19 את המרתף אתה מחייב ומחסן אם יש לו גובה מסוים אתה גם מחייב.  : עו"ד אשר אילוביץ'

 20 אז גם הבריכה יש לה גובה מסוים, אז למה לא בסיווג של מחסן?  : צפריר פדלון

כי בריכה אתה משתמש בכל מקרה, גם אם בגובה נמוך וגם אם בגובה   : עו"ד אשר אילוביץ' 21 

 22 בוה. ג

 23 גם במחסן משתמש בכל מקרה על אותו עיקרון, למה לא לסווג אותו?  : צפריר פדלון

 24 . 38.89-צפריר, מחסן מחויב פה ב : אבישי יצחקי
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 1 וודאי, גם מחויב.  : עו"ד אשר אילוביץ'

 2 יותר יקר מבריכה.  : אבישי יצחקי

פים יותר  זה תעריף יותר יקר, פשוט התעריפים שאתם מציעים הם תערי : עו"ד אהרון שפרבר 3 

התעריף   פשוט  זה  התושבים,  על  להקל  רוצים  אנחנו  מהבריכה.  יקרים  4 

 5 המינימלי האפשרי. 

 6 תודה אשר. צפריר, הנושא הבא.  :קרן גרין, ראש המועצה

להעלות,   : תפארת אסולין משבאום לא  היא  ההנהלה  שעמדת  שבאמת  שאמרת  להגיד  רציתי  רק  7 

חושבת אני  נכון.  לא  שזה  חושבת  ספציפית  אני  שאנחנו    אבל  שנכון  8 

מנסים להקל, אולי בגלל תקופת הקורונה, אבל אתה לא יכול להתייחס   9 

ש כאן  אומר  הוא  מותרות.  זה  בריכה  כמחסן.  מה    52-לבריכה  זה  10 

אני   אבל  ולהקל  להקל  מנסים  אנחנו  מבקשים,  בעצם  שלנו  שבסביבה  11 

צדיקים   יותר  להיות  יכולים  לא  אנחנו  לב,  שתשימו  שכדאי  חושבת  12 

ו גם את התקציב  מהאפיפיור.  לו באמת  שיש  כנראה  בריכה  לו  מי שיש  13 

להחזיק אותה ולמלא אותה וזה ארבעה חודשים בשנה או לא בשנה. יש   14 

פה בריכה והיא מלאה והוא מתחזק אותה ולבריאות. אבל אנחנו באמת   15 

לבוא   שיכולה  בגירעון,  שלא  מועצה  אנחנו  כאילו  עכשיו  יכולים  לא  16 

משרד הפנים בא ואומר לנו אין דבר כזה  . ו20-ולהגיד לא, אנחנו נוריד ל  17 

 18 , לא, אבל אנחנו בכל זאת מתעקשים. בעיני זה על גבול המגוחך.20

 19 לא מגוחך, לא תפארת. נועם רצה להגיד משהו.   :קרן גרין, ראש המועצה

-רק רציתי להגיד שני משפטים. אחד, לדעתי אם אנחנו נעשה עוד פעם ה :נועם מולה 20 

ים העיר לנו על זה פעם קודמת, הם פשוט  שקל, למרות שמשרד הפנ  20 21 

לכל   מגורים  התעריף  עם  ניתקע  אנחנו  ואז  מגורים  התעריף  את  יחילו  22 

החיים בעצם, מכאן והלאה, כולל העדכונים שלו. גם את זה צריך להביא   23 

היתה   שעברה  בשנה  שלנו  שההצעה  פה  כתוב  אגב,  שקל    60בחשבון.  24 
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שקל    40-תיקנו את זה ללמטר, אני חושב שמליאת המועצה עצמה אנחנו   1 

 2 למטר, שזה בסך הכל,  

 3 . 20-ל : בישי יצחקיא

 4 .40-ואנחנו תיקנו את זה אחר כך ל  60אתם הגשתם  : צפריר פדלון

ב :נועם מולה זה  את  ואמרנו  60-הגשנו  זה  את  תיקנו  עצמה  הישיבה  במסגרת   , 5 

היא   שלנו  שהיתה,    40שההצעה  ההצעה  דבר  של  ובסופו  למעשה.  6 

עת רוב, וזה לא עבר. אז צריך גם להקשיב לדעות  לד  20שהתקבלה היתה   7 

 8 המקצועיות כאן. 

מה   : עו"ד אהרון שפרבר את  להצדיק  רוצים  פשוט  אנחנו  המשפטי,  הייעוץ  של  הערה  רק  9 

פה. קחו בחשבון שאם לא יאשרו לכם את התעריף  10  שנועם מולה אומר 

של   מגורים  תעריף  כמו  יהיה  שזה  שייקבע  להיות  אתם  52יכול  אם   . 11 

לא יעבור את משרד הפנים. אם אתם רוצים לעזור   20עזור להם, רוצים ל  12 

להם דווקא תנו את התעריף המינימלי כי אחרת הם יכולים להפוך לכם   13 

 14 את זה לתעריף מגורים, ואז למעשה באתם לברך ויצאתם  מקללים. 

 15 תודה. צפריר, נושא נוסף?  :קרן גרין, ראש המועצה

 16 שקלים. אנחנו בנחיתות פה.   60של   צפריר, התעריף הנפתי הוא  : אבישי יצחקי

ההצעה   : צפריר פדלון את  אוריד  ואני  המשפטי  היועץ  של  הדעת  חוות  את  אקבל  אני  17 

סעיף   הבאה.  בהצעה  נמשיך  מהסדר.  לגביו  2שלי  שאקבל  נוסף  סעיף   . 18 

הנכס    2.3שינוי   מאחר  203סוג  א'.  מסחרי  באזור  הארנונה  העלאת   , 19 

כות הקורונה לא פסחו  חר והשלולמיטב זכרוני לרוב העסקים בצורן מא  20 

הגדילה   גדולות  בקפיצות  הארנונה  העלאת  של  מצב  בצורן,  עסקים  על  21 

קודמת,   שנה  כמו  יישאר  שהתעריף  אבקש  ההוצאות,  את   22  114.15להם 

וזאת כדי    1.1%לכל מטר נוסף פלוס    134.31-מטר ראשונים ו  100-ש"ח ל 23 

ההצעה   מובהק.  יישובי  כלכלי  אינטרס  מתוך  העזרה  את  להם  לתת  24 
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יימת להערכתי היא חלק מאותו תהליך שקבענו אותו במדרג ואישרנו  הק 1 

את   נקפיא  הנוכחית  בשנה  רק  ביקשתי  אני  הקודמת.  בשנה  אותו  2 

ההחלטה, שהשלב השני יקרה בשנה הבאה. ואני שוב פעם אומר, אתם  3 

יודע שמדברים   יודעים מה המצב הכלכלי של רוב העסקים בארץ. ואני  4 

ר של  המסחרי  המרכז  על  על  איתי  מסתכל  כשאני  אבל  וטשטיין,  5 

ביקשתי   אני  שם,  השטחים  שרוב  ברמה  עליו  מסתכל  אני  רוטשטיין  6 

מהנתונים מקרן ועדיין לא הצליחה להשיג את זה, רוב העסקים שם לא   7 

ה את  המעל    100-יעברו  את  יעבור  שאולי  הסופר  את  רק  יש   8  100מטר, 

ז  הקפאה  של  אחת  שנה  עוד  להם  שלתת  חושב  אני  לכן  אז  כן  מטר.  ה  9 

יהיה נכון, זה כן יעזור להם. וניתן לעסקים פה קצת נשימה. כי חברים,   10 

להגיד   אפשר  אי  שורדים.  לא  עסקים  המון  בארץ,  קורה  מה  תסתכלו  11 

איתם,   קורה  מה  רואים  אנחנו  פורחים.  עסקים  הם  בצורן  שהעסקים  12 

ושורדים   נלחמים  כוח הקניה שם, אנשים שם באמת  יודעים מה  אנחנו  13 

ואני חושב שאם אנחנו נקפיא, כל מה שאני מבקש זה    את היום שלהם. 14 

 15 להקפיא בשנה את המדרג השני. כבר קיבלנו החלטה, זה מה שביקשנו. 

 16 בכל מקרה. 2021זה מדובר על  : יצחק גולברי

 17 .2021כן, בכל מקרה מדובר על  :קרן גרין, ראש המועצה

 18 זה על השנה הבאה מדבר, זה לא השנה.  : יצחק גולברי

 19 . 2022-, שהמדרג יהיה ב2021-ביקשתי שזה לא יקרה ב : צפריר פדלון

תראו, באנו ואמרנו על מדיניות, שלא עושים את זה בבום את ההשוואה   :קרן גרין, ראש המועצה 20 

ברוב   להיות  צריך  שהישוב  זה  על  מדברים  אנחנו  כל  קודם  הזאת.  21 

זה.   את  לעשות  צריך  אז  עיוות  שהוא  איזה  יש  ואם  שווה.  הפרמטרים  22 

חלקי  ובשנה שעב זה  נעשה את  בבום אחד,  זה  נעשה את  לא  רה אמרנו  23 

שלוש שנים. אני מזכירה גם שבעלי עסקים קיבלו את הפטור של שלושה   24 
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. חס וחלילה שתמשיך קורונה או  2021חודשים השנה. אנחנו מדברים על   1 

יקרה משהו אחר, אנחנו נמצא את הדרך לעזור למי שצריך. אבל הצהרנו   2 

נו איתה למשרד הפנים, זה השלב. אתה רוצה  על מדיניות מסוימת, הלכ  3 

 4 עוד התייחסות? 

כן. שני דברים. אחד, קרן לא יכולה להביא את הנתונים וגם אני לא, כי   : אבישי יצחקי 5 

גם רוטשטיין לא יודע עדיין איזה שוכרים יהיו לו ואיך זה יחולק, זה לא   6 

אנחנו שני,  דבר  הטוב.  במקרה  הבאה  שנה  באמצע  יקרה  זה   7  רלוונטי, 

מתמודדים מול משרד הפנים על הנושא של מענקי איזון. אתה מדבר על   8 

של    114 הוא  לנו  קבע  הפנים  שמשרד  הנורמטיבי  כשהמס   9  195שקלים 

של   קנס  אנחנו מקבלים  שנה    4.5שקלים.  כל  איזון  במענק  מיליון שקל  10 

בגלל הפער הזה. כלומר אנחנו צריכים בכל מקרה להתחיל לצמצם את   11 

ב  נגיע  לא  להפערים.  לצמצם את    195-חיים  לפחות  לפי המדיניות, אבל  12 

את   למצוא  צריכים  לכן  טובעים.  אנחנו  אחרים  בדברים  כי  הפערים  13 

נמוכים בשליש  6%-שקלים לא נקבל יותר מ  114-האיזון ב , עדיין נהיה  14 

 15 לעומת כל הנורמטיבי שקבע משרד הפנים.  

לסעיף : צפריר פדלון עובר  ואני  בתוקף  תעמוד  עדיין  שלי  הקודמת  3  ההצעה  בשנה   . 16 

הועלה נושא סיווג חדש מחסנים למטרות מסחר, לרבות מחסני שיווק.   17 

הנכס    2.3סעיף   של  230סוג  ההצעה  למרות  זכרוני,  למיטב  ונשארנו,   . 18 

ש"ח. וכמו שאני הבנתי מקרן    70המועצה בשנה הקודמת אישרנו בסוף   19 

 20 ש"ח למטר.   70ש"ח למטר ואנחנו גובים  70-משרד הפנים אישר את ה

ש"ח למטר היה בעקבות הסכם פשרה. אנחנו שנה    70-אני אחדד, רגע, ה :קרן גרין, ראש המועצה 21 

 22 שעברה,

יודע. המועצה רצתה   : צפריר פדלון , אחרי זה  75.13עוד לא סיימתי. תאמיני לי שאני  23 

ל שהיה  הוויכוח  בעקבות  ההצעה  את  בסוף    70.06-שינית   24  70ואישרנו 
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בעקבות הפשרה, בא  שזה  נכון  שזה    ש"ח.  זה  לנו את  כתבתם  גם אתם  1 

שקל. עכשיו בואו נהיה    69נעשה בעקבות פשרה במחוזי, שהמינימום זה   2 

גם כנים עם עצמנו. אחד, הגענו לפשרה לקחת את המחיר הנמוך ביותר   3 

ה את  לקחנו  להתחיל,  כיבדנו    70-בשביל  לפשרה.  בהתאם  הגענו  שקל,  4 

זה עכשיו בעשרות    אותה בסופו של יום. היום אנחנו באים, מקפיצים את 5 

אחד   ואף  מהם  אחד  אף  של  טובה  הכי  בתקופה  לא  כל  קודם  אחוזים.  6 

אתם   אם  יודע,  אתה  הפשרה.  להסכם  בניגוד  נוסף,  ודבר  מאיתנו,  7 

עוד,    1.1אומרים, תשמע,   להוסיף  עוד, סכום המועצה  של  תוספת  ועוד  8 

, אבל במדרג שנקבע אותו וזה אז אני אגיע. אבל  7%, עוד  5%נוסיף עוד   9 

זו פגיעה מאד  ל זו שגיאה,  ולתת מכה כזאת גדולה להערכתי  בוא היום  10 

האלה.   מהמחסנים  חלק  לגבי  קשות  מאד  להחלטות  יוביל  זה  חמורה.  11 

אחר   בשימוש  הקרקע  של  הייעוד  את  ישנה  שזה  חושבים  אתם  ואם  12 

זה   את  יהפכו  עובדים,  יותר  שיעבדו  שדיברת  כמו  למטרות,  במחסנים  13 

ל זה  אחר,  למשהו  או  הקרקע  למפעלים  של  ייעוד  שינוי  כי  יקרה  א  14 

ממחסנים לזה זה מאות אלפי שקלים היטלי השבחה, גם זה לא יקרה.   15 

ותוספת של עוד אחוז מאד    1.1-אני חושב שמן הראוי היה להעלות את ה 16 

 17 מסוים שייקבע פה במוסכמות.

רגע  :קרן גרין, ראש המועצה יש  שלפעמים  אומר  רק  אני  להשיב,  לגזבר  אתן  שאני  לפני  ים  רק  18 

שלנו   החובה  ועדיין  אחר  או  כזה  פשרה  להסכם  מגיעים  שבהם  19 

מחסנים   שיש  יודעים  אנחנו  זה.  את  להסדיר  שלנו  התקינה  בהתנהלות  20 

שהם מחסנים ומחסנים שהם לשיווק ומסחר. אז הדבר הנכון מקצועית   21 

שלו,   ההיקף  מה  שלו,  הגובה  מה  הזה.  הסיווג  את  לשים  הוא  לעשות  22 

פ זה  את  לעשות  שמחים  אלא  היינו  פחות  זה  את  לנו  אישרו  לא  חות,  23 
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על   זה מה שיוסכם  ירחיב אותה,  בעבודת מטה מסודרת שתיכף אבישי  1 

 2 ידי משרד הפנים, בבקשה.  

 3 אבישי, כמה אתה גובה היום שם? : צפריר פדלון

 4 שקלים.  70אני גובה היום   : אבישי יצחקי

 5 שקלים.  70ואישרו לך  : צפריר פדלון

 6 לא. : אבישי יצחקי

 7 למה?   צפריר פדלון: 

יכול לשבת. אז   : אבישי יצחקי לא, אם אתה שואל אותי שאלה ואתה גם עונה אז אני  8 

שקלים ובגלל פסק הדין אנחנו    140בוא נסכם ככה, אנחנו מחייבים שם   9 

ידני, למה? אין לנו סיווג. פנינו למשרד    70עושים את זה   שקלים באופן  10 

דין, שלושה,   פסקי  פה  לנו  יש  לו תשמע,  ואמרנו  שלושה עסקים  הפנים  11 

זה   את  נקבע  זה,  את  נמסד  בוא  האלה,  הדין  פסקי  פי  על   12  70שעובדים 

ביחד,   האוצר  ומשרד  הפנים  משרד  זה  הפנים,  משרד  לנו  אמר  שקלים.  13 

מדובר   ריאלי,  לא  הוא  שלך  הסיווג  שלך,  הבקשה  את  דוחה  אני  14 

הסמוכות.   לרשויות  בהשוואה  גם  אלא  מדי,  גדולה  רק  לא  בהפחתה,  15 

נו להיות מן סוג של מקום גן עדן לכל מיני מחסנים. כי  אנחנו בעצם הפכ  16 

במקומות אחרים הם שילמו הרבה יותר. לא המטרה שלנו להיות גן עדן   17 

, אני מגיש בקשה שהיא בטווח  10-15%למחסנים. לחצנו, היא דיברה על   18 

סיכוי    15-20%של   לזה  שיהיה  כדי  הבסיס,  תעריף  מאשר  נמוך   יותר  19 

לא   אנחנו  בסדר?  שהוא  להתקבל.  המקום  להיות  להפוך  פה  אמורים  20 

מחסנים   רק  אלינו  יבואו  הזה,  האזור  בכל  נמוך  הכי  בתעריף  נמצא  21 

 22 כאלה. אם יש כבר מחסנים, שישלמו מחיר ראוי, זה הכל. 

 23 תודה.  :קרן גרין, ראש המועצה
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שלהם   : צפריר פדלון החדש  התעשייה  באזור  חפר  ועמק  פחות  קצת  גובים  השרון  לב  1 

י רק אומר שזה יהיה לא נכון ולהערכתי זה גם יוביל  גובים לא פחות, אנ 2 

 3 לבית משפט חלק מהם, זה גם נחתם בפשרה. 

 4 בואו נעבור לנושא הבא. יש עוד נושא, צפריר?  :קרן גרין, ראש המועצה

כמו   : צפריר פדלון אני  הכנסה.  מבחני  הצעת  זה  הנושא  מקודם,  נדון  זה  אמנם  כן.  5 

ה. אני לא קורא להם מבחני  תומר חושב שצריך לבטל את מבחני ההכנס 6 

כל    את  ולהציג  להיחשף  צריכים  אנשים  כי  בושה.  מבחני  זה  הכנסה,  7 

ב הפנים  למשרד  כתוב  מה  קראתי  גם  אני  מסביב.  את  7/6-הדברים   , 8 

יודעת פה, בוא נהיה גם קצת, אנחנו כותבים משהו ואנחנו נאלצים אחרי   9 

דברים הכי  זה לעלות יותר, אני חושב שנושא מבחני הכנסה הוא אחד ה 10 

לא נעימים, אני כבר ישבתי בוועדה הזאת. ואתם יודעים שגם במקרים   11 

השלושה   של  המסמך  את  מציג  הוא  ואם  מגיש,  אדם  בן  מעטים  לא  12 

חודשים של התנועות חשבון שלו, ולא פעם היו ויכוחים מאד קשים שם   13 

איזה   עוד  לו  יש  שקל שהוא    4000בוועדה, שפתאום איזה אחד, מישהו  14 

אותם, לעזרה,    קיבל  מהמשפחה  זה  את  קיבלתי  תשמעו  אומר,  והוא  15 

 16 ברגע שרואים את זה בפנים מתחיל ויכוח מול הדרג המקצועי. 

 17 אבל זה לא קשור לתלוש משכורת שהוא מקבל.  :יוסף אדירי

 18 זה לא מבחן הכנסה.   : יצחק גולברי

את  אז גם בזה יש בעיות. אז אני אומר, גם במבחני הכנסה, אני מכניס   : צפריר פדלון 19 

בתוך   שקורה  מה  של  המשמעויות  את  להבין  כדי  בפנים  בכוונה  זה  20 

שמבחני   חושב  אני  אז  הזאת.  מהוועדה  חלק  היו  חלקכם  כי  הוועדה,  21 

 22 הכנסה כן צריכים להיות מבוטלים וזו הצעה כן נכונה לעשות אותה.  
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שאפשר :קרן גרין, ראש המועצה חושבת  אני  אז  מקודם,  לזה  התייחסנו  תודה.  סיימת?   1  רגע, 

זה הזמן,   צו הארנונה  לנושא  עוד התייחסויות  יש  להתקדם הלאה. אם  2 

 3 וכשנסיים, 

כשאני   :יוסף אדירי עצמאיות,  משפחות  של  הסוגיה  לגבי  לשאול,  רוצה  רק  אני  4 

מסתכל על האחוז שינצל את הדבר הזה, האם אנחנו מזהים, מהניסיון   5 

שאין    ככה הרחב, אולי גם אתה, איציק, יכול לענות, האם אנחנו מזהים 6 

 7 להם נגישות למידע הזה או יש נגישות? 

 8 יש נגישות מלאה לצו הארנונה, עם כל הזכויות והחובות.  אבישי יצחקי: 

הרבה   :קרן גרין, ראש המועצה וגם  מלאה.  נגישות  יש  לזכויות,  מודעים  הם  מלאה,  נגישות  יש  9 

המידע.   את  שמנגישים  לגביה,  בהתחלה  שהחמאתי  מה  זה  פעמים,  10 

שהבקשה זה  יותר    האתגר  חזקות  רשויות  כמו  יהיה  שזה  למעשה  היא  11 

אוטומטית   שזה  את  20%כלכלית  להגיש  צריך  לא  אפילו  שאתה   . 12 

 13 המסמכים. 

 14 לא, זה בסדר, זה ברור.   :יוסף אדירי

יש עוד התייחסויות? אוקי. אז אנחנו נעלה את הצו להצבעה לפי סעיפים   :קרן גרין, ראש המועצה 15 

 16 לפי סעיפים? אוקי.   כדי שמי שירצה להסכים, אני יכולה

 17 את יכולה את הצו ואחר כך את כל ההצעות שלהם כמקשה אחת.  : עו"ד אהרון שפרבר

לא, אני אומרת, אני יכולה להעלות את זה סעיף, סעיף, כי יכול להיות   :קרן גרין, ראש המועצה 18 

 19 שיש סעיפים שיש הסכמה כללית.  

 20 אנחנו נאשר אותו.  שלא היה עליו מחלוקת 1.1%-כל מה שעלה ב : צפריר פדלון

ה :קרן גרין, ראש המועצה של  להעלאה  אומרת  זאת  אחת?  כמקשה  הצו  את  להעלות   21  1.1%-אז 

 22 אתה אמר יש הסכמה מלאה?

 23 יש הסכמה מלאה כי זה חוק ההסדרים.   : צפריר פדלון
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לדעתי את צריכה להעלות את הצו, מי בעד הצו כמו שהוא, ולהעלות את   : עו"ד אהרון שפרבר 1 

 2 זהו.  ההצעה שלהם,

 3 את שלי, לגבי הסעיפים הספציפיים האלה.  : צפריר פדלון

כפי שהוגש והונח לכם עם דברי   2021אני מעלה את צו הארנונה לשנת   :קרן גרין, ראש המועצה 4 

יוסי,   נועם,  תפארת,  אמיר,  שלומי,  אייל,  בעד?  מי  להצבעה,  ההסבר  5 

 6 גולברי וקרן. מי נגד? צפריר ותומר. מי נמנע? יוסי נגר. 

 7 .2021מאשרים ברוב קולות את צו הארנונה לשנת  טה:החל 

 8 היו התייחסויות נוספות שרציתם, סיימנו עם הצו, נכון?  :קרן גרין, ראש המועצה

 9 לא, את צריכה להעלות את ההצעות שלי.  צפריר פדלון: 

את ההצעות שלך. מי בעד הצעת ההחלטה של צפריר? תומר וצפריר. מי   :קרן גרין, ראש המועצה 10 

רן, אייל, שלומי, אמיר, תפארת, נועם, יוסי, גולברי נגד. יוסי נגר  נגד? ק 11 

 12 נמנע.  

 13 דוחים ברוב קולות את הצעות ההחלטה של צפריר פדלון.  החלטה: 

לשנת   :קרן גרין, ראש המועצה הארנונה  בצו  הדיון  את  סוגרת  אני  התקבלה.  המליאה  הצעת  14 

תייחס ואם  . אני מאפשרת לאמיר זהבי להתייחס ולתומר יעקב לה2021 15 

 16 יש עוד מישהו שרוצה להתייחס אז שיגיד. 

חינוך   : אמיר זהבי בנושא  עסקנו  הקודמת  בישיבה  פשוט  להחזיר,  קצת  רוצה  אני  17 

וככה היה דיון ארוך ועלו דברים, וככה דברים שרציתי להגיד לא נכנסו.   18 

שנים    13-אבל מאז הישיבה קרו דברים וחשוב לי גם לדבר על זה. אני כ 19 

במערכת   יובלים  פועל  של  ההורים  הנהגת  ויו"ר  כחבר  בישוב.  החינוך  20 

שנים בהרצוג, חבר הנהגה בעודד ובשנתיים האחרונות    3שנים,    7כמעט   21 

חבר מועצה ומחזיק תיק החינוך. יחד איתי עובדים ונותנים כל הזמן, זו   22 

משהו   החינוך.  סביב  התעסקות  יש  יום  כל  כמעט  יומיומית,  התעסקות  23 

אני לא לבד, יש בישוב הזה הורים מדהימים,    שהוא מאד מהותי לכולנו.  24 
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יש הנהגות מדהימות, יש חברי מועצה, עובדי מועצה, צוותי חינוך שכל   1 

שמפגינים,   ההורים  כנגד  דבר  וחצי  דבר  לי  אין  ופועלים.  עובדים  הזמן  2 

בהורים   מדובר  הוא.  נהפוך  הגנים,  סגירת  כנגד  שמוחים  שכועסים,  3 

ים שלצד היותם הראשונים לבקר  אכפתיים, הורים שהם משקיעים, הור  4 

על גינון ועל דברים כאלה, הם ההורים הראשונים שהתנדבו כדי לעשות   5 

למען מערכת החינוך, למען הגנים, למען בתי הספר ואנחנו רואים אותו   6 

בלב   התקבלה  הגנים  סגירת  על  ההחלטה  זה.  על  לברך  יש  ורק  יום  כל  7 

בדיקות, הרבה תהליכים, הר הרבה  כאן  עברנו  נתונים.  כבד,  אימות  בה  8 

שיחות   הורים,  עם  הגנים,  הנהגות  עם  נפגשנו  בהנהלה,  גם  דיון  היה  9 

ועל   המתבקשת.  ההחלטה  התקבלה  זאת  ולמרות  סוף.  בלי  וטלפונים  10 

אני   ומוחים,  שם  שנמצאים  להורים  האמת.  נתוני  שהם  הנתונים  סמך  11 

בגנים הגדולים,  יכול להבטיח לכל אחד ואחד מכם, הילדים שלכם, גם  12 

לגנים מדהימים, לצוותים איכותיים, הם לא יהיו לבד, כל החינוך    יזכו 13 

ולא בכדי נמצאים כאן. סגירת הגנים   בישוב הוא ברמה הגבוהה ביותר  14 

או אי סגירת הגנים היתה פוגעת בכל מקרה ומשאירה גנים קטנים. לכן   15 

יקבלו   שניה,  סייעת  יקבלו  הילדים  הנכונה.  ההחלטה  היא  ההחלטה  16 

יו לכם חברים חדשים והם יסתגלו והכל יהיה בסדר.  צוותים טובים, יה  17 

להתייחס   החיוביים  הדברים  בצד  אבל  מבקש  אני  לזה.  מחויבים  כולנו  18 

בגזבר   החינוך,  במנהלת  שפגעו  מועצה  חבר  של  פרסומים  או  לאמירות  19 

פועלים   אשר  עובדים  נכתבות.  היו  שלא  שטוב  אמירות  החינוך.  ובאגף  20 

אש עובדים  וביושר,  רבה  סעיף,  במקצועיות  כל  בדקו  אבן,  כל  הפכו  ר  21 

כל   ואת  הנתונים  כל  את  להנהלה  להורים,  המועצה,  לחברי  לנו,  הציגו  22 

כל   את  הציגה  וחצי,  שעה  במשך  בישיבה  האגף  מנהלת  עמדה  המידע.  23 

הנתונים בצורה שקופה ומסודרת. ענתה לשאלות תושבים וחברי מועצה,   24 
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הישי בתום  מועצה  בחר חבר  זאת  למרות  דבר.  לפרסם  לא הסתירה  בה  1 

ואני   בנתונים,  שמדובר  ושוב  שוב  זה  את  ולהזין  בישוב  הפורומים  בכל  2 

מגמתיים".   תוחלת,  חסרי  תכנית,  חסרי  מעוותים,  "מנופחים,  מצטט  3 

יכולים   לא  בעודם  טוב  לא  באור  עובדי המועצה  דברים שמעמידים את  4 

להגיב, בעודם לא יכולים להתייחס. עמדה מנהלת האגף, הציגה נתונים   5 

יים, תקציביים, פדגוגיים, ירדה לכל סעיף וסעיף, התייחסה לכל  דמוגרפ  6 

הגזבר  גם  כאשר  כזאת,  בצורה  בביטול  אמירה  מקצועית.  בצורה  דבר  7 

אימת את כל הנתונים, גם אגף החינוך אימת את הנתונים ופשוט לפגוע.   8 

נתון כלשהו כדי   מילא היה את הכבוד המינימלי גם להציג איזה שהוא  9 

, להראות שהדברים לא ככה, גם זה לא לעשות, בוא  להזים את הנתונים 10 

נגיד   נזין את זה, בוא נפגע בהם, בוא  נשפוך את דמם בכיכר העיר, בוא  11 

זה   מאיפה  יודע  לא  אני  שווא.  נתוני  מציגים  מסלפים,  מנפחים,  שהם  12 

המועצה,   חבר  של  בשמו  אנקוב  לא  אני  ראוי.  לא  ובטח  בטח  וזה  הגיע  13 

ם במה דברים אמורים. אני מבקש מאותו  מפאת כבודו, אבל אנחנו יודעי 14 

זה   לוחמת,  אופוזיציה  להיות  בסדר  זה  מזה.  לחדול  יקר  מועצה  חבר  15 

את   תשאיר  אבל  זה.  כנגד  ולפעול  מועצה  ראש  להיות  לרצות  בסדר  16 

העובדים, בטח העובדים המקצועיים שלנו, בטח ברשות שאין להם שום   17 

טוב   למשחק.  מחוץ  אותם  להשאיר  להגיב,  ודרך  אותו  יכולת  אם  היה  18 

להכפיש   בחר  שהוא  פלטפורמה  אותה  על  בפניהם  יתנצל  מועצה  חבר  19 

גם   גם לאבישי,  לזה, לפחות שירים טלפון  לו את העוז  אותם. ואם אין  20 

בלהט   במקום,  היה  לא  זה  להם  ויגיד  החינוך  אגף  לעובדי  גם  לצביה,  21 

שעשיתם.   המקצועית  העבודה  את  מכבד  אני  טעיתי,  שגיתי,  הקרב  22 

שלנו לבוא    הילדים  אפשר  כמה  גבול  ויש  הכל  מעל  הם  שלנו  וההורים  23 

 24 ולחתור. תודה.  
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 1 אותו חבר מועצה נמצא כאן ורוצה,   :תומר יעקב

 2 אפשרות, אתה יודע?  50%יש פה רק   יצחק גולברי: 

צו הארנונה הנוכחי, אבל אני אתייחס   :תומר יעקב הנושא של  לגבי  לדבר  רוצה  אני  3 

מסתיי כמובן  אני  בי.  שהוטחו  מהדברים  לדברים  מוחלטת  בצורה  ג  4 

ניסיון   התקרבנות,  התייפייפות,  הצטדקות,  של  ניסיון  פה  יש  שנאמרו.  5 

על   שוב  סיפורים  לספר  היריב,  של  לשדה  שנקרא להחזיר את האש  מה  6 

 7 בחירות, 

 8 לא כתבת את הפוסט הזה?  : אמיר זהבי

 9 אמיר, אמיר, עכשיו זכות דיבור לתומר. להקשיב.   :קרן גרין, ראש המועצה

אני הקשבתי, אפילו לא חייכתי, לא הייתי ציני כלפיך. אבל הפרשנויות   יעקב:תומר  10 

ממשיכות, סיפורים על בחירות, רוצה להיות ראש מועצה, רוצה זה, שום   11 

טיעון ענייני מקצועי אובייקטיבי גם כאן לא נאמר. בניגוד למה שטענת   12 

ת  כרגע אני כן הצגתי בישיבת המליאה, הסתכלתי על השקפים, הצגתי א 13 

מנהלת   כולל  הרלוונטיות,  הקבוצות  כל  בפני  הנתונים  ואת  המספרים  14 

משרד   מנכ"ל  חוזר  בסיס  על  מכיר  שאני  התחשיבים  את  הצגתי  האגף.  15 

ניכנס לזה כי כבר טחנו   פר ילד. לא  החינוך. מה הגריעה ומה ההפחתה  16 

לגיטימציה   לייצר דה  הניסיון הזה, מה שנקרא  כל  עד דק. אבל  זה  את  17 

ים של חבר מועצה, אני חושב שזכותך לבצע את זה. אני  לטיעונים עניינ 18 

חושב שאין להם מקום. אני לא אתן לטיעונים מהסוג הזה להשפיע על   19 

נאמרו   שהדברים  חושב  אני  מועצה.  חבר  לגבי  לגבי,  לפחות  עבודה,  20 

נעשה מה שנקרא מחקר   בשיקול דעת, בצורה מעמיקה, לאחר שבאמת  21 

לחלוק ומותר  והנתונים,  פרטני  לחלוק.  כלכלי  מותר  גמור,  בסדר  זה   , 22 

וטובים.   נכונים  שלי  שהנתונים  טוען  אני  בידיי,  מחזיק  שאני  הנתונים  23 

ולכן זכותי לבוא ולהגיד, ולכן אני חושב שהנתונים שהוצגו לנו בשקופית   24 
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הם נתונים לא נכונים שלא מייצגים ולא משקפים את התמונה המלאה   1 

רנונה. אני רוצה להתייחס  של העלויות בגין ההפחתה. עכשיו לגבי צו הא 2 

של   לעשות  2020לצו  אגב,  דרך  טוב  שהוא  המקצה,  על  הלכנו  אנחנו   . 3 

בסוף השנה.    25%-הנחה גורפת על חודשים מרץ, אפריל ומאי במקום ה 4 

השאלה היא כזאת, האם יש איזה מנגנון, איזה מכניזם שבו נותנים את   5 

העסקים  באמת  האם  בקשות,  בסיס  על  או  גורף,  באופן  בישוב    ההנחה  6 

הזאת,   מההנחה  נהנו  והסעיפים  הקטגוריות  בכל  נהנו,  גורפת  בצורה  7 

אם   שקיבלנו,  הכספים  כל  באמת  האם  למועצה?  דעת  שיקול  יש  האם  8 

 9 קיבלנו בכלל מהממשלה, באמת הגיעו למקום שלהם ולייעוד שלהם. 

העסקים   אבישי יצחקי:  כל  כמעט  המדינה.  שפרסמה  התקנות  פי  על  גורף  באופן  נתנו  10 

זיכינו    קיבלו  יזומה מאיתנו. מי ששילם כבר מרץ אפריל  את זה בצורה  11 

 12 אותו. 

 13 תודה. צפריר, ואם עוד מישהו רוצה להתייחס, ואם לא, נשחרר אתכם.  :קרן גרין, ראש המועצה

רוצה   : צפריר פדלון רק  אני  נוסף,  דבר  אמר.  שתומר  מה  עם  מסכים  כל  קודם  אני  14 

כן לפני  שהיה  מחמיא  הלא  הפוסט  לכם,  שהוא  להזכיר  אחד  במקרה   , 15 

תומר   את  הכפיש  דרככם,  מועמד  היה  הוא  שלכם,  סיעה  חבר  היה  16 

בפומבי בפייסבוק. ולא ראיתי אחד מחברי המועצה שקם וגינה את זה.   17 

בדרך   ימשיך  כל אחד  לאף אחד,  מוסר  מציע שאל תטיפו  אני  אז  אחד.  18 

 19 שלו. 

 20 בסדר גמור.  :קרן גרין, ראש המועצה

 21 ים. אם אתה מצפה ממישהו שיתנצל, אנחנו לא מתרגש : צפריר פדלון

 22 תרשה לי לא לענות.  :שלומי מוכתר

 23 אל תעני לי, לא ציפיתי ממך לתשובה. אני מצפה שגם הצד השני ידע.   : צפריר פדלון

 24 סיימת?  :קרן גרין, ראש המועצה
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 1 כן. : צפריר פדלון

 2 תודה רבה.   :קרן גרין, ראש המועצה

 3 הזה, לסיטואציה הזאת, אני רוצה, כדי שלא נחזור לדבר :יוסף אדירי

 4 איזה מהן? היו פה כמה.  :תומר יעקב

ראשון   :יוסף אדירי דבר  אני  שבה,  הסיטואציה  אותה.  אסביר  אני  אגיד,  אני  לא,  5 

לא   אני  פה.  שיושבת  לחבורה  המבצע  הדרג  בין  מוחלטת  הפרדה  רואה  6 

יכול לראות מצב שבו אנחנו פוגעים במישהו למטה, זה נראה לי לא הוגן,   7 

ראוי אני    לא  עכשיו  מחוזית.  אמירה  לזה  קורא  שאני  אמירה  זו  ולכן  8 

חושב   אני  כי  להבין,  רגע  רוצה  אני  מטה.  כלפי  זה  את  לפרק  רגע  רוצה  9 

שיש דרך אחת. במספרים, מספר זה דבר מדויק, אי אפשר לסובב אותו.   10 

המספרים.   לאיש  פונה  אני  מספרים  בנושא  שאלות  לי  יש  כשאני  11 

ת האחוזים שהוא ראה וקדש. ברגע שהוא  ומבחינתי אני סומך עליו במא 12 

אומר לי יוסי, זה, אז זה שחור ולבן. בוא נצייר ציור שמחר אנחנו נגיש   13 

עוד משהו כזה, ואתה תביא נתון אחר, או צפריר לצורך העניין, בסדר?   14 

גורם להשתלחות חסרת רסן   למצב שהדבר הזה לא  איך אנחנו מגיעים  15 

ם נאמנה? אני שואל את זה  ופגיעה באנשים באמת שעושים את מלאכת 16 

והוא    Xבצורה תמימה. איך אנחנו יכולים להגיע למצב הזה? אתה תציג   17 

אגיד  2Xיציג   אני  תקשיבו,  בסוף,  כי  הזה?  למצב  מגיעים  אנחנו  איך   , 18 

לכם משהו, אני לא מגן לא על צביה ולא על אף אחד, לא מעניין אותי מי   19 

ריך להגן עליהם. צריך  עובד למטה. אני דבר אחד ברור לי, שיש חומה, צ 20 

להגן עליהם כי זה לא יכול להיות מצב שהם נהפכים להיות שק החבטות   21 

שלנו. ולכן אני אומר, איך אנחנו מגיעים מחר למצב שהמספרים, מגיעים   22 

חייבים   לא  במספרים?  מוסכם  למשהו  מגיעים  או  מספרים  לאותם  23 

ך נגיע?  להסכים על הדרך, על המהות, אבל המספר הוא דבר קבוע. אז אי 24 
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אני אומר לכם, אני קראתי את מה שעבר בחודש האחרון בשלוש, ארבע   1 

סוגיות, אני אגיד לכם את האמת, עושה חשק לכבות את הפלאפון, לא   2 

 3 להסתכל על החרא הזה ופשוט לברוח מהעניין הזה. זה בשבילם.  

י  כולנו מעריכים את צביה, את העבודה של צביה ואת העבודה של עובד : צפריר פדלון 4 

 5 המועצה וזה לא היה משהו כלפי צביה. אם אני זוכר טוב תומר הציג,

אז צפריר, יכול להיות, אני לוקחת את מה שיוסי אמר, ולא חשבתי על   :קרן גרין, ראש המועצה 6 

זה קודם ויכול להיות שצריכה לצאת אמירה של כל חברי המועצה כגוף   7 

בהו שם  שנושא  למי  כהערכה  החינוך,  לאגף  כהערכה  יש  אחד,  אם  בלה  8 

זאת   וכו'.  עובדי המועצה, הגזברות  ויכול להיות שבכלל לכלל  פה אחד.  9 

אומרת יכול להיות שצריך איזה שהיא אמירה כללית שאומרת, כי אנחנו   10 

נכונה   ולהגיד שההחלטה  להסכים  ולא  לנו באמת להיות חלוקים  מותר  11 

או לא נכונה. ויכול להיות שזה המחסום שיוסי אומר שצריך לעשות אם   12 

 13 אנחנו תמימי דעים על הנושא הזה. 

מצביעה,   : צפריר פדלון לו  שהיה  מסמך  על  הסתמך  שתומר  אומר  אני  אבל  כן,  14 

 15 והמספרים שם, לא משום מקום אחר.  

אני אגיד לך משהו, צפריר, אני אקח נתון שנתת לי אותו לפני שנה, אני   יוסף אדירי: 16 

אני לא מאשים את תומ רלוונטי.  היום, הוא לא  בו  לא  אשתמש  ואני  ר  17 

מצב   מונעים  אנחנו  איך  נסתכל  בואו  אומר, חבר'ה,  אני  אותך,  מאשים  18 

 19 כזה.

אני רוצה לענות לך כי אני חושב שיש פה איזה פספוס גדול גם מצידך.   תומר יעקב: 20 

 21 מקור האש, אני כתבתי את הדברים, 

אולי בצורה    תומר, שניה רגע, אני מציעה כזה דבר. נמשיך את הדיון הזה :קרן גרין, ראש המועצה 22 

יותר קצרה אם תגיעו לאיזה שהיא דרך פעולה שנוכל ליישם אותה פה   23 
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אחרות   וגם  מקצועיות  מחלוקות  על  מתגברים  אנחנו  איך  של  במועצה,  1 

 2 בדוגמא שיכולה להיות דוגמא אישית. תודה רבה, שיהיה ערב טוב.  

 3 אפשר הערה אחרונה?  : עו"ד אשר אילוביץ'

 4 ה אחרונה. כן, הער :קרן גרין, ראש המועצה

הדיון   : עו"ד אשר אילוביץ' את  בכלל  שקיימתם  כוח  שיישר  לך  להגיד  רוצה  אני  פיזור,  לפני  5 

הזה על צו הארנונה, בעקבות כל המצב הכלכלי בארץ היו הרבה מועצות   6 

שמעלה   האוטומטי  בטייס  להיתלות  והעדיפו  קרות  רגליים  שתפסו  7 

רייה שנמצא בה  אוטומטית את התעריפים בלי לדון בזה בכלל. אפילו עי  8 

יו"ר המרכז לשלטון מקומי עשה את זה, ועוד כמה רשויות גדולות בארץ   9 

בכלל לא דנו בצו הארנונה. ויישר כוח, לפעמים גם במקרים קשים צריך   10 

 11 לדון, כל הכבוד. 

 12 תודה.   :קרן גרין, ראש המועצה

 13 

 14   -הישיבה  ננעלה  -
 15 

 16 


