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ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13.6.2016 – 49
על סדר היום :
.1

אישור צו ארנונה כללית לשנת . 2017
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 ) 1אישור צו ארנונה כללית לשנת . 2017
אוחיון יעקב :

אנחנו פותחים את ישיבת המועצה שלא
מן המניין מספר  49שעל סדר היום זה
החלטה בדבר ארנונה כללית לשנת , 2017
במילים אחרות צו המיסים של אלפי
מנשה לשנת  . 2017אנחנו צרפנו לפני
הישיבה את טיוטת הצו עם דברי הסבר,
אני מדבר על המסמכים המתקנים ואני
מקריא מתוכם" :בהתאם לתיקון מספר
המקומיות
המועצות
לתקנוני
209
המאמצת הוראות תיקו נים מספר  134ו -
 136לפקודת העיריות בישראל בתחומי
להלן
באזור.
הישראליות
המועצות
טיוט ת הצעת צו הארנונה של מועצה
: 2017
לשנת
מנשה
אלפי
מקומית
התעריפים לשנת  2017הועלו בשיעור של
פי
ועל
בחוק
לקבוע
בהתאם
1.77%
התחשיב שפורסם על ידי משרד הפנים.
אנחנו מפנים את תשומת הלב שבסעיפים
( 2ד) (  ) 1ו ( 2 -ד) (  ) 2בכל הנוגע
שלנו
השכונה
של
הארנונה
לתעריפי
בנוף ה שרון שצמודה לנירית נפלה טעות
חישובית בשנת  , 2014במקום עדכון של
הפנים,
משרד
החלטת
פי
על
3.36%
במועצה עודכן התעריף ב  , 4% -לפיכך
התעריף הנכון לשנת  2017הינו 56.89
 ₪למ"ר" .מחוץ לכתוב נאמר שמכיוון
שעד  1.1.16חלו הסכמים הקודמים בין
מועצה מקומית אלפי מנשה לבין מו עצה
אזורית דרום השרון אז ממילא הם לא
חויבו ,תושבי נוף השרון לא חויבו
צו
פי
על
הארנונה
בתעריפי
כלל
הארנונה של אלפי מנשה ,כך שלא נגרם
להם נזק בעניין הזה .אנחנו פירטנו
את שיעור התעריף -

משה אופיר :

מה זאת אומרת ,איך הם שילמו ארנונה?
לא הבנתי.

אוחיון יעקב :

א נחנו נענה על כל שאלה .אתם רואים
את הטבלה של שיעור התעריפים כפי
שהתפרסם בצו הארנונה כל הנוגע לנוף
השרון משנת  . 2008עם אחוזי העלאה
והכול .בשורה התחתונה בדברי ההסבר
שלנו טיוטת צו הארנונה לשנת 2017
המובאת לאישור מועצה הרשות איננה
כוללת שום בקשה לאישור חריג להע לאת
הארנונה או שינוי כלשהו בנוסח הצו
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לעומת נוסח צו הארנונה לשנת , 2016
למעט תיקון התעריף כפי שאמרתי לגבי
שכונת נוף השרון בסעיפים ( 2ד) ( ) 1
ו ( 2 -ד) (  ,) 2שהסכום הנכון התעריף
הוא לשנת  2017יהיה  ,₪ 56.89אך היא
כוללת את עדכון התעריפים האוטומטי
המחויב על ידי משר ד הפנים  1.77%על
פי חוק ההסדרים במשק המדינה .אנחנו
צרפנו את כל הצו עם התעריפים החדשים
ואם יש שאלות בבקשה.
אורית שגיא :

קובי,
נירית.

שלמה קטן :

אני אספר לכם ,היה הסכם בזמנו -

דליה נחום  -לוי :

תסביר

רגע

את

הסיפור

עם

שלמה ,היא ביקשה מקובי.

שלמה קטן :

בסדר ,אבל רק מילה אחת אני רוצה
להגיד .בגדול נוף השרון היא בתוך
שטח השיפוט של אלפי מנשה ביחד עם
רובם
שטחים
אותם
נוספים.
שטחים
הייתה בעיה משפטית בזמנו להקים אותם
להגיע לשכונה של  1,000יחידות כמו
שרצינו ,רק לגבי שטח מסוים של כמה
50
להקים
היה
ניתן
דונם
עשרות
מיני
כל
היה
ואז
דיור.
יחידות
התלבטויות איך שעושים את זה ,כי לתת
שירות לשמה קשה מאוד למועצה מקומית
המרחק וכו'  ,עלה רעיון שהם יעשו את
כל הצד האישורי תיקי בנייה וכו'
במועצה מקומית אלפי מנשה ,זה עבר פה
ידינו
על
נחתמו
התיקים
בהנדסה
קיבלנו את האגרות ,מהשלב השני נעשה
הס כם ,פה אני אכניס את קובי.

אוחיון יעקב :

שהתיקונים
לחזור
רוצה
אני
אז
היחידים בהצעת צו הארנונה לשנת 2017
כפי שאמרתי זה תיקון התעריפים של
שכונת נוף השרון ,והעדכון האוטומטי
המחויב על ידי משרד הפנים .מעבר לכך
אין שינויים בצו אם כי מה שנוגע
את
עד כנו
אנחנו
השרון,
לנוף
התעריפים לאורך כל השנים אבל שם חל
השיבוש בגלל שחויב -

אורית שגיא :

האם מבחינת התושבים זה אומר שהם
מחויבים באיזה שהוא אופן רטרואקטיבי
או שהתיקון מעכשיו ?

אוחיון יעקב :

לא ,לא ,הם לא מחויבים רטרואקטיבית.
הם לא מחויבים רטרואקטיבית ,עד סוף
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נוסף
תושב י
2015
שנת
מכוח ,למעשה הם חויבו
המקומי
והמס
הארנונה
המקומית של דרום השרון -
משה אופיר :

חיו
השרון
על פי צו
הוועד
של

זה היה אותו דבר כמו שלנו?

אוחיון יעקב :

לא
לא,
תעריפים.

משה אופיר :

כמה הם שילמו ,יותר פחות?

אורית שגיא :

פחות  ,לדעתי.

אוחיון יעקב :

הם שילמו פחות .זה לא אותם תעריפים,
צו
של
היום
שכלול
לוקח
אני
אם
הארנונה של דרום השרון  +ועד מקומי
נירית שהם משויכים אליו ,זה ₪ 47
למ"ר.

משה אופיר :

זה ב  , 2015 -ועכשיו כמה יש להם?
כבר

משלמים

לא

אורית שגיא :

2016
שלנו?

אוחיון יעקב :

כן .מ  1.1.16 -הם משלמים
שלנו ,יש פה טבלה -

משה אופיר :

אז עכשיו הם ישלמו לנו ואנחנו נעביר
את זה לדרום השרון?

אוחיון יעקב :

ההסכם,
את
אישרתם
ההסכם,
פי
על
שירותים
קניית
הסכם
הוא
ההסכם
ופירטנו את הכול.

אורית שגיא :

אבל הם שילמו ככה מינואר או שעכ שיו
אנחנו מתקנים להם את זה?

אוחיון יעקב :

הם עוד לא שילמו -

שלמה קטן :

עכשיו הם משלמים.

אוחיון יעקב :

עכשיו שלחנו להם בעקבות זה שההסכם
נכנס לתוקף רק לאחרונה ,שוועד מקומי
ההתחייבות,
כתב
את
אישר
נירית
בליווי
חשבון
להם
שלחה
הגזברות
הסברים ,קודם לכן הם קיבלו מנשר עם
עותק ההסכם המלא ,ונשלח להם חשבון
לששת החודשים מינואר עד יוני . 2016

אורית שגיא :

הם

אותו

דבר,

הם

אז רק עוד שאלה,
משהו רק .אנחנו
למועצה בעצם נכון?

לפי

אותם

לפי

התעריף
התעריף

אני לא מבינה כאן
שלחנו את החשבון
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אוחיון יעקב :

לא ,לא ,לתושבים ישירות.

שלמה קטן :

אלו תושבים שלנו.

אורית שגיא :

הת ושבים מינואר לא שילמו ארנונה?

אוחיון יעקב :

תלויים
שהיו
ההליכים
בגלל
נכון,
הגיעו
הם
המשפט,
בבית
ועומדים
ביניהם מבלי שהמועצה המקומית אלפי
מנשה הייתה צד להם להחלטת ביניים
שעד סוף אפריל  2016לא ישולמו מיסים
עד שבית משפט יראה להיכן נושבות
הרוחות עם ההסכם המסת מן עם המועצה
או תהיה החלטה אחרת .אני יכול גם
לעדכן אתכם -

אורית שגיא :

ולא תהיה לנו בעיה עכשיו לגבות מהם
את התשלום הזה ?

אוחיון יעקב :

לא ,לא הם כבר התחילו לשלם .גם
גם
התושבים,
ועד
עם
מפגש
ערכנו
אחד
כל
לבתי
מסביר
פלייר
שלחנו
מהתושבים של נוף השרון.

אורית ש גיא :

זאת אומרת  ,הם ידעו רק שזה עניין של
זמן ,הם חיכו להחלטה ומקובל עליהם.

אוחיון יעקב :

כן ,כן .אני אעדכן אתכם שהם למעשה
הגי ש ו תביעה מכוח דיני חוזים לפי ה
המועצה האזורית דרום השרון ביטל ה
שלא כדין את ההסכמים הקודמים ,והם
מבקשים להוציא צו מניעה ,שההסכמים
הק ודמים יחולו ולא ההסכמים החדשים
המסתמנים .בית משפט בסופו של דבר
קבע שהתביעה שלהם לא ראויה להתברר
במסלול רגיל של דיני חוזים ,והנחה
אותם להגיש תביעה במסלול מנהלי של
עתירה
הגישו
הם
מנהלית.
עתירה
מנהלית עם שלל טענות ,הם ביקשו צו
עשה להקפיא את המצב ,בית משפט דחה
להגיב
התבקשנו
ואנחנו
הבקשה
את
אמרנו שאנחנו נכבד כל החלטה של בית
המשפט ,אבל אנחנו לא יכולים לצאת
נגד הסכם שחתמנו עליו .כל החלטה
משפט
בית
דעת
שיקול
לפי
שתתקבל
יחליט
הוא
אם
אותה.
נכבד
אנחנו
לקבוע שההסכם הקודם חל אנחנו נדע
להתנהל לפיו .ואם הוא יחליט לדחות
את העתירה שלהם אנחנו כבר במסלול של
ההסכם מחדש.

*** מר אילן דולב נכנס לחדר הישיבות ***
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אני רוצה בהמשך למה אורית שאלה,
דליה נחום  -לוי :
אני רוצה לשאול ,כל ההליך של גביית
הארנונה הוקפא בנוף השרון ,גם מה
השרון
דרום
כלפי
מחויבים
שאנחנו
הוקפא?
שלמה קטן :

כן.

אור ית שגיא :

מה ,הם לא קיבלו שירותי ניקיון?

אוחיון יעקב :

דרום השרון מבינים שהם לא יקבלו את
קניית
עבור
בהסכם
שנקובה
התמורה
השירותים ,אלא לאחר שנגבה את כל מה
שמגיע לנו מתושבי נוף השרון עבור
ששת החודשים מינואר עד יוני . 2016
בואו נאמר שזה שלא גבו עד היום
דיונית
הסכמה
פרי
זה
מהתושב ים
שהייתה ביניהם שאנחנו לא היינו צד
לה .אנחנו כאילו אכלנו את פרי...
הזה.
התחתונה

מבחינה

כספית

אורית שגיא :

בשורה
יהיה -

שלמה קטן :

עוד לא קיבלו גרוש.

אורית שגיא :

סוג של  back to backכזה נכון?

אוחיון יעקב :

נכון .כאשר
₪
700,000
.₪ 700,000

אורית שגיא :

לדעתי  ,יותר.

אוחיון יעקב :

יותר?

אורית שגיא :

אני חושבת שכתבנו מיליון .₪

שלמה קטן :

לא.₪ 780,000 ,

אורית שגיא :

אילן כמה כתבנו לנירית?

אילן דולב :

.₪ 780,000

דבורית פינקלשטיין :

בספר התקציב יש
לעומת
מוערכות

זה

הכנסות
הוצאות

למי ה ם יצביעו בבחירות?

אוחיון יעקב :

נכון להיום -

שלמה קטן :

הם לא מעבירים כתובות.

אוחיון יעקב :

עד שדרום השרון לא יגישו עתירה אחרת
הם רש ומ ים כתושבים נירית -
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מעבירים

כתובות,

לכם

אין

שלמה קטן :

לא
הם
מה...

אוחיון יעקב :

כתושבי
הפנים
במשרד
רשומים
הם
נירית ,והם הצביעו ככאלו בבחירות
שמשרד
ועד
השרון.
בדרום
הקודמות
הפנים לא יח י יב באיזו עתירה אחרת,
כך זה יישאר.

יש לי רק שאלה אחת ,אתה הקראת
עו"ד חייקין ברוך :
איזה שהוא מספר סעיף בהתחלה 200
ומשהו אין סעיף כזה בתקנות.
אוחיון יעקב :

איזה?

בהתחלת הד ברים ,איזה סעיף הקראת,
עו"ד חייקין ברוך :
אמרת מכוח סעיף -
שלמה קטן :

תיקון
. 209

אוחיון יעקב :

לי,
תגיד
דייקתי
לא
אם
אמרתי,
תקנוני המועצות המקומיות אימצו את
ו 136 -
134
מספר
התיקונים
הוראות
המועצות
בתחומי
העיריות
לפקודת
האזוריות באזור בכל הנוגע לנוש א של
המועד שצריך עם יתר התיקונים -

עו"ד חייקין ברוך :
אוחיון יעקב :

מספר,

תיקון

לא

סעיף,

תיקון

אתה מדבר על -

על ההגשה לצו הארנונה עם המועד החדש
וכיוצא בזה.

עו"ד חייקין ברוך :

הבנתי ,הבנתי ,בסדר אין בעיה.

אוחיון יעקב :

אדוני הגזבר ,אתה רוצה לתת איזה דגש
נוסף על נוף השרון ,כי צו האר נונה
שיאושר עכשיו אמור בין היתר לתקן את
טבלת התעריפים של שכונת נוף השרון,
נכון? לפי התעריפים הנכונים שבהצעת
הצו.

משה אופיר :

אנחנו מאוזנים...

אילן דולב :

אנחנו מאוזנים...

שלמה קטן :

הוא רצה להתפטר מהם היה מוכן לכול.

שלמה קטן :

רבותיי שאלות ,משה אופיר בבקשה.

משה אופיר :

אני רוצה לשאול אותך חייקין המהולל,
תגיד לי ה  , 1.77% -מה המחויבות שלנו
להצביע על  1.77%המשפטית? אנחנו לא
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בתוכנית הבראה היום ואנחנו לא רשות
איתנה לא צריך להגזים ,אבל אנחנו לא
בתוכנית הבראה .בוא נגיד שיש לי
הצעה להעל ות את זה במספר אחר.
עו"ד חייקין ברוך :
משה אופיר :

פחות.

מן הסתם.

העלייה
יכול,
לא
אתה
אז
עו"ד חייקין ברוך :
האוטומטית היא נוסחה שקבועה בחוק
לנוסחה,
בהתאם
שנה
כל
שמתעדכנת
והמועצה חייבת להעלות אותה ,אם היא
צריכה
היא
אותה
להעלות
רוצה
לא
למשרד
ח ריג
לאישור
בקשה
להגיש
המועצה
החלטת
לקבל
כלומר
הפנים,
ולהגיש בקשה לאישור חריג -
שלמה קטן :

ותודיע גם שמבטל את מענק האיזון.

משה אופיר :

יש עוד שאלות לאנשים אחרים?

שלמה קטן :

לא.

משה אופיר :

אז אני מציע לאור מה שהסביר היועץ
המשפטי ,ולאור העלאות התעריפים שהיו
בשנים האח רונות שהיו הרבה מעבר למה
העובדה
ולנוכח
הציע
הפנים
שמשרד
שקראתי איזה פוסט שהמצב שלנו הכספי
חס
אליי
לא
המועצה,
ראש
שכתב
וחלילה ,הצצתי מאחורי -

אורית שגיא :

אי אפשר להגיד המצב הכספי בגדול
ולהגיד אם אנחנו טובים או לא טובים.

משה אופיר :

ככה כתב ראש המועצה ,אבל ראש המועצה
כתב.

אורית שגיא :

יש את הגירעונות המצטברים יש את
התקציב
את
יש
השוטפים
הגירעונות
השנתי את התזרים ,אי אפשר להתייחס
לזה רק כמקשה אחת.

משה אופיר :

אורית ,את קראת מה שהוא כתב?

אורית שגיא :

בסדר  ,אני לא עובדת לפי הפייסבוק.

שלמה קטן :

 ...מה זה קש ור? זה שאתה פה גורם
מאוזן זה לא עושה אותך במצב טוב.

אורית שגיא :

התקציב השנתי שלנו השתנה -

משה אופיר :

הבנתי שאת חושבת שהמצב הוא לא טוב,
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אבל אני אומר לאור זה שהעלינו בשנים
האחרונות -
זה אתה יכול להגיד.

שלמה קטן :

מעל

משה אופיר :

הארנונה
את
העובדה -

אורית שגיא :

אל תגיד מעל ומעבר זה -

משה אופיר :

 10%כאשר בכל הארץ העלו . 2.5%

שלמה קטן :

אוקיי ,זכותו להעלות.
ויתרו

ומעבר,

מירי בר חיים :

מה כולם
וויתרו -

שלמה קטן :

לא .כולם העלו בסביבות
הוספנו את ה  6% -אז .
10%

כאילו?

ביקשו
3.6%

ואנחנו

משה אופיר :
שלמה קטן :

המדינה הייתה  3.6%ואנחנו . 9.6%
אז

העלינו

בקשה

העל ינו
למה -

אנחנו
דליה נחום  -לוי :
חריגה.

כן,

ולנוכח

הגשנו

מעל

בקשה

ומעבר

להעלאה

שלמה קטן :

הגשנו בקשה בגלל המצב נכון.

משה אופיר :

בשנים שעברו אם אתם זוכרים שהנושא
הזה עלה ,נאמר שאי אפשר לעשות את זה
מכיוון ש אנחנו בתוכנית הבראה -

אורית שגיא :

מה אי אפשר לעשות?

משה אופיר :

אי אפשר להגיש בקשה -

שלמה קטן :

ואנחנו נתנו את תכנית ההתכנסות -

משה אופיר :

להעלאה נמוכה יותר ממה שזה כי היינו
בתוכנית התייעלות הבראה ,לא יודע
איך תקרא לזה.

שלמה קטן :

עוד לא גמרנו אותה ,אנח נו גמרנו את
ההתייעלות -

אורית שגיא :

עוד לא סיימנו
התוכנית.

משה אופיר :

סליחה ,היה . 2005 2004

דבורית פינקלשטיין :

את

כל

אבני

. 2014
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שלמה קטן :

אבל עדיין יש לך למשל חובות ספקים -

משה אופיר :

אני לא מדבר על החובות ,אנחנו לא
בת וכנית,
לא
אנחנו
אבל,
בתוכנית
מבחינה
בתוכנית.
לא
כבר
אנחנו
משפטית אנחנו לא מחויבים אם אנחנו
לא
כבר
שאנחנו
מכיוון
רוצים
לא
בתוכנית ההתייעלות.

שלמה קטן :

הוא אמר הפוך ,הוא אמר לך הפוך
שאנחנו מחויבים ואם אנחנו לא רוצים
הולכים למשרד הפנים ואז יורידו לך
את מענק האיזון.

משה אופיר :

לכן אני מציע לאור מה שאתה כתבת -
לא

נתווכח,

שלמה קטן :

חבר'ה
זה.

משה אופיר :

שאנחנו
של -

שלמה קטן :

אני לא אמרתי מצב טוב ,אמרתי הצלחנו
כמעט לאזן.

במצב

טוב

זכותו

ואנחנו

להעלות
רק

בגירעון

מה אתה מתחכם? אני לא מבין,
שי רוזנצוויג :
מתחכם עכשיו? מה אתה מתחכם?
משה אופיר :
שי רוזנצוויג :
משה אופיר :

סליחה,
שלי.

אני

רוצה

להסביר

את

את

אתה

ההצעה

תתקדם עזוב.
מר רוזנצוויג,
ההצעה -

אני

רוצה

להסביר

את

מה ,אני לא מבין  ,אתה מתחכם? אבל
שי רוזנצוויג :
הסברת אותה.
מירי בר חיים :
שי רוזנצוויג :

אבל ההצעה שלך זה אומר
מענק איזון  ,זה מה שאתה...

מה המצב טוב? אני לא מבין.

משה אופיר :

לא אמרתי מענק איזון.

אורית שגיא :

אפשר להגיד משהו?

משה אופיר :

מה הקשר למענק איזון?

שי רוזנצוויג :
משה אופיר :

לוותר

אבל המצב טוב משה?
מה הקשר למענק איזון? אני מציע -
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הוא יעלה להצבעה ,נעלה להצבעה.

שלמה קטן :

להגיד

משהו

אורית שגיא :

רק
רוצה
אני
שהולכים להצבעה.

משה אופיר :

רגע ,אבל אני לא סיימתי ,אני לא
סיימתי .אני מציע להגיש בקשה למשרד
הפנים -

שלמה קטן :

בסדר זכותך ,אני הבנתי אותך.

שי רוזנצוויג :

תן לו רק לסיים שישלים.

דליה נחום  -לו י :

שלמה יעלה את הזה להצעה -

לפני

אורית שגיא :

רוצה
שהוא
יגיד
הוא
אולי
שנעלה יותר ,תן לו לסיים רגע.

משה אופיר :

אני רוצה להציע שהמועצה תפנה למשרד
הפנים ותגיד שאנחנו חושבים שלאור
העלאות הגדולות שהיו בעבר ,אנחנו
שהם
ממה
פחות
באחוז
נעלה
השנה
מתירים לנו.

או רית שגיא :

אני רוצה להגיד כמה דברים  :אחד  -על
התקציב ואחד על הארנונה .אחד ,אני
לא אוהבת שהאופן שבו אתה מציג את
כרעים
כולנו
את
מציג
הדברים
את
להעלות
פה
שרוצים
המרושעים
הארנונה לכל תושבי היישוב ,ואתה פה
המושיע.

משה אופיר :

את יכולה להצביע בעד ההצעה שלי.

אור ית שגיא :

שנייה רגע ,לא ,לא ,כי זה סילוף של
המציאות וסילוף של האמת ו זה הצגה לא
נכונה של הדברים ,ואני חושבת שחשוב
כשאנחנו
כראוי.
יוצגו
שהדברים
העלינו את תעריפי הארנונה נימקנו
כאן את כל הסיבות ,והיו כמה וכמה
סיבות ,ולא אני לא נכנסת לזה עכשיו,
היו כמה וכמה סי בות והצבענו על זה
הזאת.
המשוחה
את
עברנו
והעלינו,
היום אנחנו דנים בהעלאה שהיא העלאה
אוטומטית ,ואתה מציע שאנחנו או נבטל
אותה או נוריד את הארנונה שזה לא
רלוונטי מבחינתנו -

משה אופיר :

לא אמרתי להוריד את הארנונה.

אורית שגיא :

לא משנה אתה רוצה לבטל את העלאה.

משה אופיר :

להעלות בשיעור נמוך יותר.
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אורית שגיא :

בהתייחסות
רוצה
אני
אז
אוקיי,
לתקציב .כשאנחנו מדברים על התקציב
אנחנו קודם מדברים על התקציב כי
גדול
כזה
אחד
משהו
איזה
כאילו
שמסתכלים עליו שהמצב לגביו הוא או
טוב או רע .יש המון סוגיות בתוך
התקציב .אבל אני לא אתייחס עכשיו
לכולם .משפט אחד אני רוצה להגיד,
את
הגדלנו
לא
שאנחנו
זמן
שכל
ההכנסות השנתיות שלנו ,את התקציב
השנתי שלנו אנחנו לא יכולים לזוז
לשום מקום ,אנחנו עדיין נעים באותו
תחום ואנחנו לא יכולים לעשות שום
דבר .אנחנו עדיין בבעיית התנהלות
קשה ,זה שהתזרים הוא ק צת יותר טוב
וצמצמנו את חובות הספקים במאמצים
קשים ,והאובליגו ירד כי מחזירים את
כל ההלוואות ,הכול בסדר אבל עדיין
בתוך
היא
שלנו
השנתית
ההתנהלות
התכנסות מאוד מאוד קשה ,שום דבר לא
השתנה בעניין הזה.

גבי סויסה :

אי אפשר להטיב.

אורית שגיא :

המצב.
זה
פרופורציה.

שלמה קטן :

אני מציע -

דליה נחום  -לוי :

אז

שנשמ ור

צריך

על

נעלה את זה להצבעה ו -
את

שלמה קטן :

כן ,תנסח
תנסח.

אוחיון יעקב :

אנחנו מבקשים -

שלמה קטן :

יואיל כבודו.

משה אופיר :

אולי לגזבר יש משהו להגיד?

שלמה קטן :

לא ,יואיל כבודו אמרתי.

אילן דולב :

אני חושב שאמרו את הכול -

משה אופיר :

זה עניין של
להגיד על זה?

אילן דולב :

לא.

משה אופיר :

שום דבר?

שלמה קטן :

הוא מחזק
כספים.

את

ההצעה,

תקציב,

דבריה

רוצה

אני

יש

של

לך

יו"ר
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אילן דולב :

חבל על הזמן של כולם ,אני חושב
מכוח
החוק,
מכוח
מתבקשת
שהעלאה
ה נסיבות ,מכוח היישוב ,מכוח התקציב,
מכוח כל הדברים שאתה רוצה.

משה אופיר :

איך הגיעו
תוספת -

בכלל

אילן דולב :

את זה תבדוק באתר של משרד הפנים.

ל ? 1.77% -

הייתה

לא

אני

הייתה

חושב

משה אופיר :

האינפלציה
השנה.

אילן דולב :

אני חושב שגם שלחתי לך למה.

משה אופי ר :

שלחת?

מינוס

(מדברים יחד)
משה אופיר :

מה הוא שלח סיבות למה עלה ב ? 1.77% -

אילן דולב :

משרד הפנים פרסם מה הסיבה.

אורית שגיא :

את התחשיב של משרד הפנים.

משה אופיר :

חישוב? הוא שלח לנו?

זה
שי רוזנצוויג :
קבצים.

ראשונה

פעם

לא

שאתה

מקבל

שלמה קטן :

גם אמרת שיהוד ית שלחה לכולם ,ראיתי
שמופיע שלא חתמת שלא קיבלת ,אולי
תבדוק באמת.

משה אופיר :

סליחה ,סליחה ,קודם כל -

שלמה קטן :

אני מאמין לך -

משה אופיר :

כתבת שאתה שולח לי ולא שלחת.
אז יש בעיה ...שלך.
לך
שלחתי
לא,
לא,

שלמה קטן :

שלחתי ,אז הנה
שלחתי,
בכנות
בכנות.

משה א ופיר :

אתה לא שלחת לי ,תבדוק אצלך.

שלמה קטן :

אני לא בודק.

(מדברים יחד)
קובי מנסח.

שלמה קטן :
אוחיון יעקב :

כדי

לדייק

התיקון

בנוגע

לשכונת
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השרון זה בסעיפים ( 2.1ד) (  ) 1ו 2.1 -
(ד) (  .) 2מה שמעלים להצעת החלטה זה
לאשר החלטה בדבר היטל הארנונה לשנת
 2017על פי טיוטת צו המיסים ששלחנו
אליכם.
שלמה קטן :

מי בעד?

משה אופיר :

אני אקרא הצעה נגדית שלי.

שלמה קטן :

קודם כל תגיד את הנגדית.

משה אופיר :

תפנה
שהמועצה
שלי
הנגדית
ההצעה
למשרד הפנים ותבקש לאור הנסיבות של
העלאה החריגה בשנים קודמות ולאור
המצב של המועצה שהשת פר להעלות את זה
אחד
אחוז
פחות
קבעו
שהם
בשיעור
שנראה שאנחנו באים לקראת האנשים.
לעצמי לשמור את
את ההצעה שלך,

שלמה קטן :

אני שומר זכות
בספייר ל 2019 -
מצבנו ישתפר.

משה אופיר :

הא הוא רוצה לגנוב לי את ההצעה.

זה
כי

שקובי הקריא?

שלמה קטן :

אוקיי ,מי בעד ההצעה

אוחיון יעקב :

מי בעד הצעת החלטה של ראש המועצה
שהקראתי .שלמה ,דליה ,אורית ,מירי,
גבי ,דבורית ,שי .מי נגד?

משה אופיר :

אני .

אוחיון יעקב :

משה אופיר .מי בעד הצעת החלטה של
נגד?
מי
אופיר.
משה
אופיר?
משה
שלמה ,דליה ,אורי ,מירי ,שי ,דבורית
וגבי.

שלמה קטן :

ה ישיבה נעולה.

אוחיון יעקב :

ישיבה מספר  49נעולה.
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החלטה:

מאשרים ברוב מוחלט של חברי המועצה
את היטל ארנונה כללית לשנת 2017
בנוסח המצ"ב.

שלמה קטן

יעקב אוחיון

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה
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