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השתתפו ה"ה:

רוביק דנילוביץ'  -יו"ר
ד"ר חפצי זוהר -מ"מ יו"ר
גיל שטכמן (עדי טרבס -מ"מ)
אביעד שמלה (רוסט קרפמן  -מ"מ) -חברי ועדת הכספים
אבישג אבטובי
רו"ח תומר ביטון
עו"ד חיים טורקל
אבי פוגל
אמנון יוסף
זהבה הראל
אתי כהן
אבי ביטון
עודד ברויאר
עו"ד סופיה רווח
רו"ח פזית פוקס
יחיאל חמו
עמוס אבו
רו"ח צביה סעדון
חיים קפלן
ירון בסטיקר
אולגה גרצנשטיין
חיים ברדה
ליאור דיעי

 מנכ"ל העירייה גזבר העירייה היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור דובר העירייה ראשת מינהל החינוך מנהלת אגף הרווחה מנהל אגף אחזקה מנהל אגף גנים ונוף סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים סגנית גזבר העירייה מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות מנהלת אגף חשבות סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה מנהל מחלקת תקציבי פיתוח מנהלת כספים באגף הרווחה מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס -חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול ,שלומי נומה מנכ"ל כיוונים

נעדרו ה"ה:

עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב -מ"מ)
יוסף בן עמי ( אורטל פרלמן שמואלי -מ"מ)
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-מ"מ)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז -מ"מ) (התנצל בלוויה)
אילנה גינזבורג ווקנין (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ)
שמעון טובול (עופר כרדי -מ"מ)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ) -חברי ועדת כספים

טל אל על – מוזמן קבוע
 מהנדס העירייה מנהל אגף משאבי אנוש (התנצל) מנהל אגף הפיקוח -מנהלת אגף רישוי עסקים (התנצלה מחלה)

דימיטרי פיגלאנסקי
ניר גורליצקי
בני מגרלשוילי
מלכה גל
מנהל אגף לאיכות הסביבה
 סגנית גזבר העירייהמירב תורג'מן
 מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירוםעמית ריינגולד
 מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורתיהוד מרסיאנו
 מנהל אגף הביטחוןשאול כהן
 ראש מערך הספורט והבנייה הציבוריתדודי ליפשיץ
 מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוחעו"ד דורית קקון דנון
 חשבת מינהל תכנון ופיתוחרו"ח ליבנת קדוש
 חשב מינהל תפעולרו"ח יוסי זזון
 יועצת לקידום מעמד האישהעו"ס ורד ששון
 יועצת לענייני אזרחים ותיקיםעו"ס דניאלה דרורי
 עוזרת ראש העיר למעקב ובקרהליז אביסדריס עובדיה
מנ הל/ת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש חדשנות מערכות מידע ותקשורת
 מנהלת תחום בקרה תקציב רגילמרינה כהן
 מנהל תחום פרויקטיםיוסי בן ישי
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ריכוז הנושאים על סדר היום
א .הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל.
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ד"ר חפצי זוהר:

אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר  , ,60/1602על סדר היום הנחה
בארנונה לחייל מילואים פעיל.

אושר

א .הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל.

רו"ח תומר ביטון:
כן ,הנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים .מצורף מכתבו של מנהל הארנונה ומנהל אגף
הגבייה יחיאל חמו לגבי ההנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים ,זה תקנות שפרסמה
המדינה לגבי הנחות לחיילי מילואים ,מדובר בהנחה של  .5%אני רק מתקן טעות סופר
בסעיף  4למכתב ,מדובר שהסכום המשוער הוא  ,873,000זה נשמט ,במקום  – 9רשום פה ,8
זה  ₪ 973,000כפי שאישרנו דרך אגב עכשיו בעדכון התקציב ,מהתקציב הרגיל של העירייה.
דברי הסבר ,יחיאל.
ד"ר חפצי זוהר:
יחיאל בבקשה.
יחיאל חמו:
מדובר בהנחה שחתם עליה שר הפנים ,התקנה שמעניקה לחיילים בשירות מילואים פעיל
במשך שלוש השנים האחרונות ,משהו כמו  20יום עפ"י החוק.
המתנו בנושא קצת כדי לקבל תשובות לגבי התחולה של ההנחה  .קיבלנו תשובה באמצעות
התיקון של תקנות ההנחה והארנונה ,והתקנה היא מה 01 -לינואר ,זה אומר שכל חיילי
המילואים כפי שאמרתי החל מ 01.01.2018 -יקבלו הנחהבגובה של  . 5%אנחנו פועלים מול
משרד הביטחון לקבל רשימות מסודרות ככה שנוכל גם לפנות לזכאים  .בכל מקרה עם
אישור המועצה להנחה הזאת אנחנו נצא לפרסום ,הנחיות ,טפסים ,כל מה שקשור להנחה
הזאת וליישום שלה.
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות ? הערות ? התייחסויות ?
ד"ר חפצי זוהר:
רגע ,נביא לאישור לפני.
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רו"ח תומר ביטון:
לא ,אני חייב לפני סיום ,יוסי דלויה ביקש להתנצל שהוא לא מגיע לישיבות ,אז אנחנו נציין
את זה בפרוטוקול ,בסדר ? שהוא התנצל ,הוא בלוויה.
ד"ר חפצי זוהר:
טוב ,בשורות טובות.
רו"ח תומר ביטון:
ציינת שזה התחולה החל מה? 01.01.2018 -
יחיאל חמו :
כן.
ד"ר חפצי זוהר:
אוקיי ,אז אני מביאה לאישור ,מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? תודה רבה לכולם.
רו"ח תומר ביטון:
תודה רבה.

אושר
הצבעה לסעיף א'  -הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הישיבה ננעלה
_________________________
ד"ר חפצי זוהר
מ"מ יו"ר ועדת כספים

רשמה :אסתי זילברמן ,לשכת גזבר העירייה

אושר פה אחד

