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מועצת העיר השבע עשרה שלא מן המניין מס' 62
מיום ראשון 25.6.2017
משתתפים:
מר איתי זילבר

– חבר מועצה

מר זוהר נוימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר יעקב בבלי

– חבר מועצה

מר יעקב זיתוני

– חבר מועצה

מר יעקב חרש

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצה

עו"ד מיכאל לוויט

– חבר מועצה

מר מיכאל שמריהו

– חבר מועצה

מר משה מועלם

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר ניסים זאב

– חבר מועצה

גב' נעה צ'פליצקי

– חברת ועצה

מר עופר שמעונוף

– חבר מועצה

מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

מר שמעון חזן

– חבר מועצה

גב' שרה כהן גאדול

– חברת מועצה

מר יואל ישורון

 -חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר יצחק רון

 חבר מועצה1
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נעדרו:
מר יצחק תורג'מן

– חבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר שי קינן

– חבר מועצה

עו"ד רועי כהן

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר עזרא סיטון

– חבר מועצה

מר עמוס ירושלמי

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

גב' רבקה עדן

– חברת מועצה וסגן ראש העיר

מר חיים זברלו

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר אחדות יעקב

– חבר מועצה

כמו כן נכחו:
מר וידבסקי יצחק

 -גזבר העירייה

מר מוטקה נתנזון

 -יו"ר ההנהלה רשת קהילה ופנאי

עו"ד אביבה שרון

 -סגנית היועמ"ש

גב' נורית בייסקי

 -דוברת העירייה

גב' ורדה לוי

 -מנכ"ל רשת קהילה ופנאי

מר אמנון ארץ קדושה  -מנהל אגף הכנסות
מר יגאל אייל

 -מנהל מחלקת הספורט

מר אילן בוסקילה

 -מנהל מחלקת גביה

גב' דגנית מיכאלוב

 -סמנכ"ל כספים רשת קהילה ופנאי

הגב' אושרית לוי

 -מנהלת מחלקת שומה

מר יוסי זיידה

 -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה
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סדר היום:
 .1אישור הצעת צו הארנונה לשנת 2018

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  62פרוטוקול מס' 476

 .1מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הצעת צו הארנונה לשנת .2018
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :או קיי ,אני פותח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר  .62על סדר היום
אישור הצעת צו הארנונה לשנת  .2018בבקשה .אמנון ,יצחק ,איפה אתה?
מר ישראל מורן :מותר לקיים שתי ישיבות שלא מן המניין?
מר מוטי ששון :טוב ,בבקשה.
מר ישראל מורן :היועצת המשפטית ,מותר לקיים שתי ישיבות?
עו"ד אביבה שרון :זאת מיוחדת שלא מן המניין מותר .ההיא הייתה ,תראה,
מר ישראל מורן :אני שואל אותך ,אם את אומרת שמותר,
עו"ד אביבה שרון :כן.
מר ישראל מורן :כי לדעתי צריך חתימות של חברי המועצה.
עו"ד אביבה שרון :לא ,לא ,זאת מיוחדת שלא מן המניין.
מר ישראל מורן :אין שום בעיה .אנחנו צריכים לאשר את צו הארנונה לקראת השנה הבאה או לא
לאשר.
מר מוטי ששון :טוב ,בבקשה אמנון.
מר אמנון ארץ קדושה :אני מתכבד להציג אישור הצעת צו הארנונה לשנת  .2018הצעה לצו כוללת
תעריפי ארנונה לשנת  ,... 2018חלק ראשון יהיה דברי ההסבר .החלק השני הצעה
לצו  ,...חלק שלישי צו ארנונה  2018עם התעריפים המעודכנים לאישור העדכון
וחלק רביעי זה נתונים סטטיסטיים וחלק חמישי זה צו הארנונה של  2017משנה
קודמת .אני אעבור רק על השינויים .כמה הערות כלליות .שיעור עדכון שאושר
על ידי משרד הפנים  2.18אחוז .הסעיפים המאוחרים בהסבר בצהוב ,בקשות
חדשות,
דובר:

באיזה עמוד?

מר אמנון ארץ קדושה :זה הערות כלליות .הסעיפים הממורקרים בצהוב זה בקשות חדשות.
הסעיפים הממורקרים באדום זה בקשות שהוגשו משנים קודמות .בסך הכול אין
לנו הרבה שינויים לעומת שנים קודמות .במגורים יש בקשה חוזרת בהגדרה של
פרגולה .הורדנו את המילים של נסמך על עמודים מאחר ופרגולות היום נבנות כבר
כפרגולות תלויות וניסינו לתקן את הצו בעצם ל,
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מר מוטי ששון :גם בתעריפים.
מר אמנון ארץ קדושה :שלא יהיה ויכוחים עם תושבים מה זה הגדרה של פרגולה .זה רק הגדרה.
אין פה שום דבר מעבר לזה.
מר אמנון ארץ קדושה :לא ,לא ,חבר'ה אני אסביר.
עו"ד אביבה שרון :זה מרקיזה.
מר אמנון ארץ קדושה :בדיוק .בהגדרה שלנו בצו הארנונה כתוב פרגולה הנסמכת על עמודים.
דובר:

נכון.

מר אמנון ארץ קדושה :היום כבר בונים פרגולות תלויות ,מה שנקרא.
מר ניסים זאב :זה לא פרגולה.
מר אמנון ארץ קדושה :זה פרגולה .היא פשוט תלויה עם שני  ..שקשורים לקיר .אין הבדל .זה אותו
הדבר.
מר מוטי ששון :סליחה רגע חבר'ה ,יש הגדרה של פרגולה .ברגע שיוצאים לך עמודים ,קורות של עץ
מהקיר ,זה פרגולה בחוק ,על פי חוק.
מר ניסים זאב :אבל יש הרבה בתים שאתה נכנס ואתה רואה פרגולה ,זה לא פרגולה ,זה רק כיסוי
לגשם.
מר אמנון ארץ קדושה :אתה מדבר על מרקיזה.
מר מוטי ששון :על זה הצענו פה ,ביקשנו על זה לתת הנחה .משרד הפנים לאורך שנים מסרב לתת
לנו את הזה שאתה יוצא מהבית,
מר ניסים זאב :הבליטה הזאת ,כן ,כן.
מר מוטי ששון :ובשום פנים,
מר ניסים זאב :זה בליטה של מטר ,של חצי מטר .על זה מדובר .שנה שעברה אתה ביקשת,
מר מוטי ששון :חבר'ה אני חוזר ,היו כבר כמה שנים שאני ביקשתי כמה דברים .א' שלא יכול להיות
שלפרגולה נקבע התעריף לפי המטר השולי הגבוה ביותר בדירות גדולות .לא יכול
להיות דבר כזה .זה לא משמש אותו כמו חדר שינה שלו .אנחנו שנים מנסים את זה
ובנושא של המחסנים לתת לא  75אחוז אלא  50אחוז הנחה.
מר ניסים זאב 50 :אחוז הנחה על המרתפים.
מר מוטי ששון :גם על זה לא הולך .אמרנו כשיוצאים מבית שעכשיו תראה ,אתה נכנס לבניין
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העירייה ,נכון?
דובר:

כן.

מר מוטי ששון :השטח הזה שיש לך את הקירוי ואתה עומד בחוץ ,אתה לא משלם עליו ,אבל בבית
פרטי אתה כן משלם עליו .אמרנו זה דבר שהוא לא נורמלי .זה לא יכול להיות דבר
כזה .ניסינו להעביר את ההחלטות האלה ומשרד הפנים באופן שיטתי ,אני באופן
אישי נוסע כל שנה לפגוש את אנשי משרד הפנים ואגף התקציבים ,אין עם מי לדבר.
כל הבקשות שלנו נדחות שנה אחרי שנה .שנה עוד אמרו אל תגישו את זה.
מר ניסים זאב :אנחנו לא עצמאיים להחליט?
מר מוטי ששון :לא.
מר אמנון ארץ קדושה :לא.
מר מוטי ששון :מה הם טוענים? הם טוענים שזה טעון אישור שר הפנים ושר האוצר .ואין להם
סמכות מאז .1985
מר יגאל אייל :המשמעות הכספית לשינוי הזה הוא לא גדול.
מר מוטי ששון :לא ,פה יש רק הגדרות.
מר ניסים זאב :לא ,מדברים על זה .אפילו את הבליטה הזאת מקדימה בבית פרטי לא מאשרים.
מר מוטי ששון :אבל בבית משותף ,בבית משותף אתה פטור.
מר ניסים זאב :הוא מחויב בארנונה .אתה מבין ,זה אבסורד.
מר אמנון ארץ קדושה :בשינוי הגדרה ,מאחר ואנחנו  ..יש ויכוחים והיום רוב הפרגולות שנבנות הן
נבנות ללא עמודים ,הן תלויות עם קורות על הקירות ואז הוא בא ואומר זה כן
פרגולה לא פרגולה .רצינו למנוע את הוויכוחים האלה .רצינו לשנות את ההגדרה.
אין פה שום הגדלת חיוב כי בצו הארנונה היום כתוב במפורש שכל שטח מקורה
מחויב .זה לא תרגיל ולא כלום ,זה שינוי הגדרה.
מר ניסים זאב :אבל הפרגולות האלה שהוא מדבר הם לא מקורות.
מר אמנון ארץ קדושה :בדרך כלל הן מקורות.
מר ניסים זאב :בדרך כלל  ...בלבד.
מר אמנון ארץ קדושה :זה נקרא פרגולה.
מר ניסים זאב :פרגולה אבל זה לא מקורה.

6

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שלא מן המניין מס'  25.6.2017 62פרוטוקול 476

מר מוטי ששון :חבר'ה אנחנו בעד ,אבל,
מר אמנון ארץ קדושה :מה שמרקיזות מתקפלות,
דובר:

זה מרקיזה.

מר מוטי ששון :מרקיזות לא.
מר אמנון ארץ קדושה :מדברים על הקבועות.
מר מוטי ששון :מרקיזה לא מחויב.
דובר:

אני אסכם את זה .פשוט תושבי העיר למדו איך לעשות פרגולה ולקבל ,ולא לקבל
את ה..

מר אמנון ארץ קדושה :זה אדריכלי לכל דבר.
דובר:

כן ,אדריכלי.

מר אמנון ארץ קדושה :דבר נוסף ,בקשה חוזרת להגדרת מרתף .גם פה יש חילוקי דעות עם תושבים
לגבי ההגדרה .אנחנו מבקשים לשנות את ההגדרה .זו בקשה שביקשנו גם שנה
קודמת .אני עובר לעסקים ותעשייה .עוד פעם ,בקשה חוזרת לגבי המעברים בקניון,
לעבור מאחוזים של שטח לתעריף קבוע .שוב ,גם פה יש הגדרה של מרתף .תעשייה
מזהמת זה גם בקשה חוזרת משנה קודמת.
מר מוטי ששון :הם לא מאשרים.
מר אמנון ארץ קדושה :אנחנו מבקשים לחייב את התעשיות המזהמות .שנה שעברה,
מר מוטי ששון :חומרים מסוכנים ואת הבטונים ולא מצליחים.
מר אמנון ארץ קדושה :אני רוצה פה להדגיש .בשנה שעברה הגשנו,
דובר:

זה  ..אזור התעשייה אבל זה לא הולך.

מר אמנון ארץ קדושה :שנה שעברה הגשנו את הבקשה .משרד הפנים אמר לנו שהיא כוללנית מדי.
השנה צמצמנו אותה והגדרנו אותה למפעלי בטון .. ,מתכת ומפעלים שעובדים על
אנרגיה של סולר ורק אלה יחויבו ב,
מר מיכאל שמריהו :יש אישור לזה?
מר מוטי ששון :הם מזהמים את מי התהום.
מר אמנון ארץ קדושה :אנחנו מבקשים אישור .כרגע זה מבקשים אישור ממשרד הפנים לחייב.
דובר:

מיקי ואתה יודע מה ,הלוואי ומפעלי הבטון האלה יעזבו אותנו וייצאו מפה.
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מר מיכאל שמריהו :הלוואי.
דובר:

אתה לא יודע מה הם עושים.

מר מיכאל שמריהו :אני רואה ברחוב הבנאי איזה אבק.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,הלאה אמנון.
מר אמנון ארץ קדושה :שינוי הגדרה במרתף לתעשייה .כך גם משמש  ..גם פה אנחנו מבקשים פעם
שנייה ,חוזרים להעלות את התעריף ,כמעט להכפיל להם את התעריף .משרד הפנים
שנה שעברה לא אישר .אני מקווה שהשנה נוכל.
מר מוטי ששון :כי הם עושים את המשרדים שלהם בשטח.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,אין סמכות לשרים לאשר .זה שינוי ,הוא אומר זה שינוי סיווג.
מר אמנון ארץ קדושה :לא ,לא ,יש לנו סיווג .כבר קיבלנו שינוי סיווג לליסינג .פשוט התעריפים
שלהם נמוכים .אנחנו מבקשים לשנות את התעריפים ,להעלות אותם ,להכפיל
אותם .משרד הפנים לא נוהג היום להעלות את התעריפים .אנחנו מקווים שהוא
לפחות  ..אחוזים ניכרים.
מר מיכאל שמריהו :אמנון ,יש לך ,יש לך איך להשוות את ההצעה הזאת אל מול עיר אחרת?
מר מוטי ששון :מיקי?
מר אמנון ארץ קדושה :יש ערים שאנחנו יותר נמוכים מהם .הם עושים את ההשוואה .בקשה חדשה
שעולה כאן זה נושא של חיוב מתקני הספורט .זה אומר האולמות והאצטדיונים.
אנחנו פה מבקשים את התעריפים הנמוכים האפשריים ,מבנה  25שקלים למטר
ומגרשים של מגרשי דשא  8שקלים למטר .פה מדובר בסך הכול על  220אלף
שקלים.
מר ניסים זאב :מאיזה אגודות אתה תגבה?
מר מוטי ששון :מכל האגודות.
מר אמנון ארץ קדושה :מדובר על כל האגודות שקיימות שיש להן מבנים או מגרשים ושהם
מחזיקים בהם.
גב' נעה צ'פליצקי :אם יש כמה אגודות שמחזיקות באותו,
מר אמנון ארץ קדושה :סליחה ,עוד פעם?
גב' נעה צ'פליצקי :אם יש כמה אגודות שמחזיקות באותו דשא?
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דובר:

מוטי ,מי ישלם על מגרש הכדורסל?

מר אמנון ארץ קדושה :בדרך כלל יש מחזיק אחד .בדרך כלל ,עד כמה שבדקנו ,יש מחזיק אחד .אין
כמה אגודות.
גב' נעה צ'פליצקי :אין כמה אגודות שמחזיקות?
מר מוטי ששון :העירייה.
גב' נעה צ'פליצקי :בג'סי כהן?
דובר:

זה מלכ"ר.

מר אמנון ארץ קדושה :הם לא פטורים על פי חוק.
מר ניסים זאב :לא יודע ,אני לא מבין למה צריך,
מר מוטי ששון :למה בתי כנסת?
מר ניסים זאב :מה?
מר מוטי ששון :למה בתי כנסת ,עד שאריה דרעי העביר הצעה שאחוז אחד ישלמו?
מר ניסים זאב :אתה הולך לגבות מאגודות שהן כן נסמכות על התקציב העירוני .מה עשינו פה?
מר מוטי ששון :נכון.
מר ניסים זאב :אתה נותן להם תקציב ואתה לוקח להם תקציבים.
מר מוטי ששון :ומצד שני אתה חייב לחייב על פי חוק ,אתה חייב לחייב אותם .אתה צריך להגדיר
את זה רק.
מר מוטי ששון :אתה חייב לחייב אותם .אתה לא מחייב אותם,
מר ניסים זאב :יש ,תראה ,יש גם אגודות ספורט כמו צפריר חולון ,נוער ,הבנת? עכשיו הוא יהיה
חייב לשלם את זה ,מה התקציב שלו השנתי בכלל? מוטי יודע שהם בקושי זזים
שם .מה יש להם 190 ,אלף שקל בשנה.
עו"ד אביבה שרון :יש להם הנחה .יש להם הנחה .על התעריף הזה ,על התעריף הזה.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,על התעריף הזה יש הנחות.
עו"ד אביבה שרון :יש גם הנחה מכוח חוק ,מכוח חוק על התעריף הזה.
מר מוטי ששון :לא יכול להיות מתקן שהוא בלי ארנונה.
מר מיכאל שמריהו :אני מבין אבל זה לא ,אין להם הכנסות שם.
מר ניסים זאב :אבל שהאגודה תפנה אליהם ותבקש הנחה בגלל המצב הכלכלי שלה.
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מר מוטי ששון :נראה מה נעשה ,אבל כרגע צריך לחייב אותם .יש כאלה שעושים מזה עסקים.
מר אמנון ארץ קדושה :חברים ,זה כל השינויים.
מר מוטי ששון :טוב חברים ,יש שאלות? או קיי ,מי בעד?
מר ניסים זאב :לא ,יש שאלות.
מר מוטי ששון :מי?
מר ניסים זאב :אני אשאל אותך שאלה.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ניסים זאב :לא ,שאלה מרכזית.
מר מיכאל שמריהו :עוד חמש דקות הוא צריך להתפלל מנחה אז אל תפריע לו.
מר ניסים זאב :אחרי הישיבה נדבר על זה .מה שיותר חשוב ,אתם מציגים פה את כל העניין הזה של
להעלות את הארנונה כאילו שזה החלטה שבאה מהממשלה ואנחנו חייבים להצביע.
אז אני יודע שהרבה ,יש הרבה ראשי רשויות,
מר ישראל מורן :לא חייבים.
מר ניסים זאב :סליחה ,יש הרבה ראשי רשויות שמחליטים לפעמים לא להעלות ולפעמים להעלות
אבל לא באותו שיעור שמשרד הפנים מאפשר לנו.
מר מוטי ששון :בעשרות להעלות,
מר ניסים זאב :אני שואל שאלה .למה אנחנו צריכים באמת ,במיוחד השנה הזאת ,למה אנחנו
באמת צריכים להעלות ב ?2.18-אני שואל שאלה ,למה?
מר מוטי ששון :זאב ,זה החוק שאומר .החוק אומר  2.18%נקודה?
עו"ד אביבה שרון.18 :
מר מוטי ששון.18 :
מר ניסים זאב :החוק אומר ,מאפשר לך.
מר מוטי ששון :רגע.
מר ניסים זאב :אתה לא חייב.
מר מוטי ששון :עשרות רשויות ,עשרות רשויות מבקשות תוספות .עזוב אותי מכל מיני רשויות
פופוליסטיות .אתה צריך בשנה הבאה ,יש לך גם את הסכמי השכר ,יש לך גם
הוצאות ,ואתה צריך כל הזמן להתייעל,
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דובר:

יש לך בחירות.

מר מוטי ששון :וכשאומרים לך ,2.18%
מר מיכאל שמריהו :האמת היא שזה לא נורא.
מר ניסים זאב :מה לא נורא.
מר מיכאל שמריהו ,2.18 :אם זה היה,
מר ניסים זאב :שנה שעברה והשנה זה כבר  4אחוז תוך שנה.
מר מוטי ששון :מה קרה ,מי שמגיע לו מקבל הנחה.
מר ניסים זאב :לא ,אני שואל שאלה.
מר מוטי ששון :מי שמגיע לו מקבל הנחה.
מר מיכאל שמריהו :המדינה כל הזמן משיטה על רשויות עוד דברים,
מר מוטי ששון :בדיוק .בדיוק .תשמע מה שהוא אומר לך .עוד מטלות.
מר מיכאל שמריהו :זה נכון אבל.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,להיות ,להגיד חבר'ה ,אל תיקח גם את זה,
מר ניסים זאב :לא ,אבל תראה ,אנחנו כל הזמן ,הרי אתה,
מר מוטי ששון :עם מה תשלם?
מר ניסים זאב .. :שאנחנו רשות פיננסית איתנה.
מר מוטי ששון :אתה עכשיו רוצה להוריד אותנו?
מר ניסים זאב :רשות איתנה  ...בראשון לציון .שם היא באמת איתנה .הוא עוד מוריד את הארנונה
ולא מעלה את הארנונה.
מר מוטי ששון :זאב ,זאב ,זאב,
מר ניסים זאב :אתה יודע מה הבעיה שלנו?
מר מוטי ששון :בוא ,אני אגיד לך זאב .קודם כל עובדתית .תבדוק את תעריפי הארנונה בראשון
לציון ,תבדוק את תעריפי הארנונה בחולון .ותבדוק את תעריפי הארנונה בבת ים
ותבדוק את תעריפי הארנונה בתל אביב .אז אני אומר לך הכי נמוך באזור גוש דן
בתעריפי הארנונה זה עיריית חולון .אני יכול להביא לך את הסקר שעשתה (נורית,
איך קוראים לעיתונאית שבכלכליסט היא עשתה ,זאת שעבדה ,בגלובס ,היא עשתה
בגלובס) ,אני אתן לך את התעריפים ותראה כמה ראשון לציון יותר גבוהה
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משמעותית מהעיר חולון ,כולל בת ים שהיא  16אחוז יותר גבוה מחולון.
מר ניסים זאב :בת ים היא בעייתית ,עיר בעייתית.
מר מוטי ששון :אבל ראשון לציון,
מר ניסים זאב .. :עם גירעונות גדולים .בסדר ,אם משרד הפנים מאפשר לה להעלות.
מר מוטי ששון :זאב ,זאב תקשיב ,הן יותר יקרות ממך משמעותית ואחד כמו ראשון ,דובל'ה אמר
שהוא רוצה להוריד .ואכן נתנו לו להוריד  2אחוזים .זה הכול.
מר ניסים זאב ... :היו הרבה בעיות אחרות.
מר מוטי ששון :זאב ,עשרות רשויות ביקשו העלאה מעבר ל.2.18-
מר ניסים זאב:

אני יכול לשאול את השאלה העתידית? שנה הבאה ,אנחנו כן נעלה את

הארנונה?
מר מוטי ששון :אותו הדבר .מה שיהיה החלטת הממשלה ,ועדת הכספים ,זה מה שיהיה.
מר ניסים זאב :זה מופיע בפרוטוקול.
מר מוטי ששון :למה שאני לא אעלה את זה?
מר ניסים זאב :אתה תהייה חייב להעלות את זה.
מר מוטי ששון :איזה שאלה.
עו"ד אביבה שרון :החוק,
מר מוטי ששון :מה שהחוק מחייב אותך .החוק מחייב אותך.
דובר:

אבל הוא מרשה לך לא להעלות או להקפיא את העלייה.

מר ניסים זאב :שנה הבאה אתה לא תעלה.
מר מוטי ששון :אני צריך לנהל תקציב .אני לא יושב באופוזיציה .אני צריך לנהל עיר .כן נעה,
גב' נעה צ'פליצקי :יש לי שאלה.
מר מוטי ששון :רצית לשאול שאלה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני מבינה שג'סי כהן זה נחשב לאזור ב'? כל ג'סי כהן אזור ב'?
מר מוטי ששון :לא .מה שהוגדר בזמנו כפרויקט שיקום שכונות ,הגדירו את זה ,זה שנים,
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,לפי מה שקראתי כאן.
דובר:

אני בג'סי כהן ,אני א'.

מר מוטי ששון :כן.
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גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,רגע ,לא ,אני רציתי לשאול משהו אחר .למה ג'סי כהן לא ג'?
מר ניסים זאב :זה ג'.
דובר:

זה ב' ,לא ג'.

מר מוטי ששון :נעה ,מה שנקבע בעבר ,נשאר בעבר.
גב' נעה צ'פליצקי :כולם מדברים,
מר מוטי ששון :עוד לפני שהייתי ראש עיר ,בתקופה של בגין שהיה ראש הממשלה ,זה היה פרויקט
שיקום שכונות ,קבעו שזה יהיה אזור ב' ואלה התעריפים .זה הכול .נגמר.
גב' נעה צ'פליצקי :איך יכול להיות? יש שמה,
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי ,שאלות עוד ,מי בעד ,מי בעד אישור הצעת צו הארנונה לשנת  2018על
פי מכתבו של גזבר העירייה ,רגע ,בוא נראה ממתי זה,
עו"ד אביבה שרון :מ.5.6-
מר מוטי ששון :מ,5.6.2017.-
עו"ד אביבה שרון :של מנהל אגף הכנסות.
מר מוטי ששון :של מנהל אגף הכנסות אמנון ארץ קדושה .מי בעד?  13בעד .מי נגד?  3 ,2 ,1נגד.
מי נמנע?  1נמנע .אושר.
תודה רבה .שבוע טוב ,חודש טוב.

** סוף הישיבה **

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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