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 נוכחות 
 

 

 
  נוכחים: 

 ראש העיר   -מר בני כשריאל 

 סגן ומ"מ ראש העיר  -מר גיא יפרח

 ראש העירסגן  -מר בוריס גרוסמן  

 סגן ראש העיר–מר יחיאל וקנין 

 חבר מועצת העיר  -מר דודו מתתיהו 

   חברת מועצת העיר -גב' מעין מור 

 חברת מועצת העיר  -גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  -מר יהודה אסרף 

 חבר מועצת העיר  -מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר -גב' אלינה אייזנברג 

 מועצת העירחברת  -גב' רוזי ישי 

 חבר מועצת העיר -מר ג'קי עזרא 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר 

 חבר מועצה-מר אייל פישלר 

 חברת מועצת העיר  –פרוור -גב' ברנדה הורביץ

 

  משתתפים: 

 מנכ"ל העירייה -מר שמוליק חנוך 

 יועמ"ש  -עו"ד גילי רוגל 

 גזבר העירייה- מר מוטי ברשישת 

 ס. גזבר –מר אייל נזרי 

 ע. בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר -גב' ענת רחמים   

 ע. רוה"ע ומנהלת האגף לפניות הציבור –גב' שלומית ביטון   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 31/03/19מיום  6ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס' 
 

 3 

 
 על סדר היום: 

 . 2019תוספת לארנונה לשנת  .1

 . 2020תוספת לארנונה לשנת  .2

 

 דיון מיוחד  –ישיבת המועצה 
 בני כשריאל:

. אני  6%, דיון מיוחד, תוספת לארנונה בשיעור  6-19אני מתכבד לפתוח את הישיבה, ישיבת מועצה  

את  למרות הקיצוצים אנחנו הרחבנו  להצעה להחלטה.  זה  לפני שאני מעלה את  לומר,  רק רוצה 

השירותים לתושבים שלנו, אנחנו לא פוגעים, אנחנו רוצים להמשיך ולתת את השירותים הטובים. 

בהיינו   הארנונה  את  להעלות  בחתך 2016-ב   7.5%-צריכים  שעלינו  מאחר  עלתה.  לא  הארנונה   ,

לנו   בתקציב, כלומר הורידו  גירעון  נהיה  והיו התייקרויות  שלנו  שקל   7.5הסוציואקונומי  מיליון 

מיליון שקל עקב כך    15או    14-במענק האיזון, היו התייקרויות והיה גם מצ'ינג, זה הגיע כמעט ל

לינו וההתייקרויות ובישיבה שלנו במשרד הפנים החליטו לעזור לנו בהתייעלות אם אנחנו  שאנחנו ע

בארנונה. הדיון הזה היה בוועדת כספים, היה עם ראשי הסיעות, היה כמעט   6%-כמובן נוסיף את ה

 עם כל חברי מועצת העיר וגם בישיבת הקואליציה. 

לכל סוגי הנכסים לשנת הכספים   6%עור של  אני מעלה הצעות להחלטה, אל"ף, תוספת לארנונה בשי

א)א( לתקנון המועצות המקומיות יהודה ושומרון, לוט בזה דברי הסבר. בי"ת, 79מכוח סעיף  2019

. לוט דברי  2020כולל שיעור העדכון לכל סוגי הנכסים לשנת    6%העלאה חריגה בארנונה בשיעור של  

 הסבר. יש התנגדות? יש הימנעות? עבר פה אחד. 

 

 ובר:ד

 באפריל, זה לא רטרואקטיבית.  1-בני, צריך לציין שזה מה

 

 בני כשריאל:

 כן. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

   הצבעה:

בני כשריאל, גיא יפרח, בוריס גרוסמן, יחיאל וקנין, דודו מתתיהו, מעין מור, ליאת מארק,    15:בעד

אייל פישלר, ברנדה   ,ישי, ג'קי עזרא, אברהם נגריהודה אסרף, אבי רחמים, אלינה אייזנברג, רוזי  

 הורביץ.

 אושר  פה אחד החלטה:

 

 בוריס גרוסמן: 

ממשרד   יהיה  שלא  מה  שבשנה הבאה,  ומכולם,  ממוטי  הבנתי  שאני  מה  לפרוטוקול.  שאלה  בני, 

עלייה אצלנו לא עולה אגורה אחת, נכון? מוטי, אם תהיה עלייה ממשרד    5%הפנים, גם אם יהיה  

 , לא חשוב מה, אין אצלנו עלייה, נכון?  הפנים

 גיא יפרח:

 ., זה לא6%-זה בתוך ה 4%אם תהיה עלייה של 

 בוריס גרוסמן: 
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 ., אין עלייה יותר תוספת של6%-זה בתוך ה

 מוטי ברשישת:

 כולל שיעור העדכון.  

 

 דובר:

 עלייה באוטומטי יש.  

 

 מוטי ברשישת:

 .  6%-אבל הוא בתוך ה

 

 בני כשריאל:

 אני מעלה את זה שוב פעם להצבעה, יש התנגדות, הימנעות? עבר פה אחד. תודה רבה לכם. 

 

 )מדברים ברקע, לא ברור(. 

 

 בוריס גרוסמן: 

עלה אצלנו   לא הבנתי.  אני  פעם השאלה, אנשים שואלים, אולי  עוד  וגם בשנה    6%מוטי,  השנה, 

  2%-גם. אני שואל שאלה, אם יהיה עכשיו עוד, בשנה הבאה משרד הפנים מעלה ב 6%הבאה, אותו 

 תוספת. 

 

 גיא יפרח:

 .  6-זה בתוך ה

 

 בוריס גרוסמן: 

 ר., לא עולה יותר, לא עולה כלום יות 6-זה בתוך ה

 

 מוטי ברשישת:

, כולל שיעור העדכון.  6%, העלאה חריגה של  6%אני אסביר מה זה, אם אתה שואל. כתוב העלאה של  

מה הכוונה לשיעור העדכון? משרד הפנים מעלה כל שנה בטייס אוטומטי לפי נוסחה את הארנונה. 

, 9%- ה אצלנו בהארנונה לא תעל  3%-אז אם הוא יעלה שנה הבאה בטייס האוטומטי את הארנונה ב

 .  6היא תישאר אותו 

 

 בוריס גרוסמן: 

 , לא תוספת.6%אותו 

 

 יחיאל וקנין: 

 לא, זה לא מה שהוא אמר. 

 

 מוטי ברשישת:
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 זה מה שהוא אמר.

 

 יהודה אסרף:

 . , הוא כן3%-הוא לוקח את ה

 

 מוטי ברשישת:

 .  6-נבלעים בתוך ה  3%-לא, יהודה, ה

 )מדברים ביחד(. 

 

 גרוסמן: בוריס 

 ., הארנונה לא עולה, מה שיש2020-ב

 

 מוטי ברשישת:

 רגע, שנייה.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 .ו  2020אני קראתי, כתוב 

 

 מוטי ברשישת:

 .  2019, בדף אחד כתוב 2020יש פה שני דפים מצורפים. בדף אחד כתוב 

 

 בוריס גרוסמן: 

 .  6%נכון, זאת אומרת הארנונה בשנה הבאה, מה שלא יהיה, 

 

 טי ברשישת:מו

',  מה שמשרד הפנים יעלה בשיעור הארנונה בכל הארץ, זה 21כן, כתוב, כולל שיעור העדכון. בשנת 

 .מה שיהיה פה. אם לא יעלה בכל הארץ

 

 יחיאל וקנין: 

 . 2021-אבל לא תהיה עלייה יזומה של העירייה חוץ ממשרד הפנים ב

 

 מוטי ברשישת:

 נכון.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 נכון, זה די ברור, לא? 

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר    שמוליק        חנוך 
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 ראש         העיר        מנכ"ל ומזכיר העירייה


