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אישור פרוטוקול מליאה מס'  2/20מיום .25.3.20
עדכון העשייה בצל מצב החירום – מגפת הקורונה.
אישור צוות המליאה להובלת ההתמודדות עם שגרת הקורונה והגדרת משימותיו.
אישור הנחות בארנונה לעסקים בשל משבר הקורונה .
אישור תב"רים.
שונות.

נוכחים מקרב חברי
המליאה

חסרים מקרב חברי
המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי
המליאה

עובד נור – ראש המועצה – גן

הישאם זועבי – טייבה

ענת מור – מנכ"לית המועצה

נר
דוד בונפיל ישי – ס .ראש

זיאדאת הישאם – מוקיבלה

עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי

המועצה אדירים
זועבי מחמוד – נעורה

עיד סלים – מוקיבלה

רונן בגים – מחשוב

רמי אלהרר – ברק

אלון רודברג – רמת צבי

שי אלט – דובר המועצה

עותמאן זיאדה – מוקיבלה

עמיאל דהאן – אומן

אייל פייגנבאום – מבקר המועצה

יעקב פרץ – גדיש

זועבי חסן – טמרה

רונית סבג – מזכירת לשכה

ירון דוד – פרזון

לאה נהוראי – בית אלפא

שחר תמיר – בית השיטה

עמרם עמוס – דבורה

פרדו עדנה – מגן שאול

מולא דוד – אביטל
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שחר ביטון – חבר

עומרי טלאל – סנדלה

יעקב אזולאי – ניר יפה

יוסף יהודה – מיטב

מירב אזולאי – נורית

רמון בן ארי – עח"מ

שלמה אוחנונה – מלאה
לירון רותם – כפר יחזקאל
עידן דוד – גדעונה
אילן ניר – רם און
הורסיאו קורלנד – חפציבה
ערן גולן – מולדת
אבי רוסו – תל יוסף
חאלד חאלדי – נעורה
יצחק צפדיה – עח"א
מלכא ניסים – גן נר
כהן שגיא – גן נר

תמצית הדברים:
יודגש כי לא נרשמו הערות של כל חבר וחבר ו/או של סגל המועצה ,לאור העובדה כי מדובר בקטעי
משפטים ,וכי כל הישיבה
המצולמת והמוקלטת תימצא באתר המועצה.
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תמצית

הנושא לסדר
היום

החלטה

הדברים
סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקול מס'  2/20מיום

25.3.20

-

אין הערות חברים לפרוטוקול -

בעד – 22
נגד -אין
נמנע1 -
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס'  2/20מיום .25.3.20
סעיף  2לסדר היום:
-

עדכון העשייה בצל מצב החירום – מגפת הקורונה

-

ראש המועצה:
מציג את פעולות מטה קורונה של המועצה
 -זמן שאלות ותשובות החברים -

סעיף  3לסדר היום:
 אישור צוות המליאה להובלת ההתמודדות עם שגרת הקורונהוהגדרת משימותיו -

ראש המועצה:
נשלח אליכם נייר עבודה שהכינה מנכ"לית המועצה.
חשבנו איך הכי נכון לקדם את הדברים בתקופה הקרובה ,ומצאנו שלאור ריבוי ההתנדבות
שלכם ששימח אותנו מאוד ,שבמקום להקים צוות אחד ,נקים שלושה צוותים ומתוך אנשים
שהתנדבו ביקשתי משגיא כהן ,יקי אזולאי וניסים מלכא ,להיות ראשי הצוותים האלה.
חושבים שצריכים לקבוע יעדים ומטרות למפגשים האלה ונושאים לקידום ,וכרגע בחרנו
את הנושאים שחשבנו שלפחות בהתחלה ניתן ונכון להגדיר אותם ,כמובן שהם טיוטא
לפיתוח ,זאת אומרת כל צוות יתכנס בפעמים הראשונות יחד איתנו ,נגדיר יחד את גבולות
הגזרה ,נעבד שוב מה הנושאים שכדאי לקדם ,ובהחלט יוכלו להוסיף נושאים נוספים .
חושבים שמדובר בתקופה לא קצרה והדברים יהיו דינמיים ,וככל שיתפתחו הדברים
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וכנראה יהיו דברים ,שכרגע לא יודעים לחשוב עליהם.
מציג את הרכב הצוותים:
אתגרים בכלכלה – כלכלה מקומית חזקה היא כלכלה בטוחה.
שגיא כהן  -ראש הצוות
שחר תמיר
מחמוד זועבי
אתגרים בפעילויות חוגים ופנאי
יקי אזולאי – ראש המצוות
הישאם זיאדאת
דוד מולא
זועבי חסן (אבו לנין)

סיוע במענה לאתגרים בקהילות היישובים:
ניסים מלכא – ראש הצוות
מירב אזולאי
לאה נהוראי
כפי שכבר אמרתי הדברים דינמיים וכל צוות אחרי שיתכנס פעם ראשונה יוכל להציע
נושאים נוספים או לעשות בקיים תעדוף.
הצוותים הם צוותים שמכינים עבודה שלאחר מכן מביאים להמלצת המליאה.
בסופו של דבר הגורם שמחליט ומאשר זה המליאה.
במליאה נאשר ונקדם את הנושאים סביב זה.
 זמן שאלות ותשובות החבריםבעד – 23
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את הרכב הצוותים כפי שפירט ראש המועצה
והגדרת משימותיהם.
סעיף  4לסדר היום:
-

אישור הנחות בארנונה לעסקים בשל משבר הקורונה -
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ראש המועצה:
מבקש את אישור החברים למתן הנחה לעסקים של  25%הנחה שנתי על עסקים
שנמצאים ועונים על ההגדרות ברשימה.
צריך להגיד למען הסר ספק שלא מדובר בכל העסקים.
החלופה היא שלושה חודשים פטור ,מסיבות ברורות אנחנו תזרימית מעדיפים לתת הנחה
של  25%שנתית.
יחד עם זאת ,אנחנו לא נפעיל סנקציות אל מול עסקים שלא ישלמו את התשלום הזה
מאחר וברור לנו עם מה הם מתמודדים ,ולכן אנחנו לא נרדוף אותם ,אבל חשוב לי
שהמליאה תאמץ את מה שהחלטנו ולאשר את החלופה של  25%הנחה שנתי.

שחר תמיר:
האם עומדת בפני בעלי העסקים הבחירה לשלם שלושה חודשים באופן מלא או לפרוס
לכל השנה?
או שאנחנו מחליטים?
ראש המועצה:
המדינה נותנת שתי אופציות ,פטור של שלושה חודשים ו/או הנחה של  25%שנתית,
אמרתי שמבחינת המועצה מאחר וכרגע יש קושי אדיר בגביית מיסים ,שבחודש אפריל
כמעט ולא הייתה גבייה בכלל ,אנחנו מעדיפים לעשות פריסה של  25%שנתית .יחד עם
זה אמרתי שלא נפעיל סנקציות אל מול עסקים שלא ישלמו את התשלום הזה כי ברור לי
עם מה הם מתמודדים..

לירון רותם:
למה לא להיצמד לזה שכן ניתן לתת פטור?

ראש המועצה:
הסברתי שמבחינה תזרימית מאחר ועוד לא קיבלנו השיפוי שהממשלה התחייבה אליו
לרשויות וגם יינתן לאורך זמן ,אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו תזרימית לתת להם פטור
לשלושה חודשים כרגע..
שוב ,מצד שני אמרתי שלא תתבצע אכיפה מעבר לזה.

לירון רותם:
במקביל גם בעלי העסקים חנוקים ומחכים למימון...

ראש המועצה:
ולכן אמרתי שאנחנו לא נרדוף אותם ,אבל החלטת המליאה חשוב לי שתאמץ את מה
שהמלצתי...

ניסים מלכא:
מה טוב יותר למועצה מבחינה תזרימית?

ראש המועצה:
ברגע שיהיה פריסה של  25%שנתית תזרימית עדיף בהרבה למועצה...
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ניסים מלכא:
אז אולי תעלה את שתי ההצעות להצבעה ואז לפי מה שיחליט נקבל החלטה?
ראש המועצה:
אין בעיה....
יקי אזולאי:
למה השארת את זה לבחירה של בעלי עסקים?
ראש המועצה:
לא ..אמרתי אי אפשר להשאיר את זה לבחירה של בעלי עסקים ...
ערן גולן:
עובד אומר משהו הגיוני ונכון ,זה משאיר לנו בור תזרימי מטורף שאם יש כאלה שיוכלו
לשלם שישלמו ,היה ויש כאלה שלא יוכלו לשלם לא יהיה סנקציה כזו או אחרת...
ראש המועצה:
ההערכה של המועצה על השיפוי הזה /או הפטור ..הוא מעל  4מיליון  ,₪אם אנחנו
נותנים אותו במכה אחת תבינו את המשמעות התזרימית של המועצה ,כמו שאמרתי
בחודש אפריל כמעט ואין גבייה ואנחנו גם לא רודפים את האנשים כרגע ..אין עיקולים ,יש
גם את חודש הרדמאן..
אם אנחנו נקבל החלטה עכשיו במליאה שאנחנו נותנים לעסקים לא לשלם שלושה חודשים
אנחנו עלולים להביא על עצמנו אסון שיהיה לנו בעיה גם לשלם משכורות וכן הלאה..
עוד משהו ..לא נותנים לנו חופש החלטה מה לעשות עם המנגנון שלנו ,למשל לנו לא ניתן
להוציא עובדים לחל"ת ,בניגוד לגופי הסמך שלנו ,למועצה לא ניתנה הזכות הזאת,
ההסתדרות סגר הסכם עם האוצר שלא ניתן להוציא את עובדי הרשויות לחל"ת,
המשמעות שאין לי כמעט חסכון בכ"א ובעלויות שכר והמשמעות היא שמאוד קשה
להמשיך ולהתנהל ככה...
הורסיאו קורלנד:
מצד אחד אני שומע אותך שאנחנו מדברים על טובת המועצה  ..מצד שני אני שומע את
הרצון לתושב
לתושב על פי תפיסתי בגלל המצב ,אז שלושה חודשים שהוא פטור מהמיסים זו בעצם
הייתה לדעתי הבחירה הטובה ביותר בשבילו ,הבעיה היא שאותו הזמן אני שומע כאן
שהדבר הזה יכול להכניס את המועצה לבעיות גדולות מאוד ,והשאלה כאן היא האם
הבחירה שלנו חייבת להיות להטיב למי? לתושב? או למועצה? זה בעצם צריכה להיות
נקודת ההסתכלות להחלטה...
אם אני צריך להסתכל על התושב אז אני אומר שזה נכון לתת פטור של שלושה חודשים,
אם אתה אומר לי שאם ההחלטה הזו תתקבל היא תמוטט את המנגנון אז אני בעצם כבר
קיבלתי תשובה אחרת לגמרי...
אני חושב שמה שצריך לקבוע כאן מה יהיה מנגנון ההחלטה  ,כאילו למי אנחנו רוצים
לתת....
ראש המועצה:
אתה כנציג התושבים של חפציבה וכל אחד שנמצא פה הוא נציג התושבים לניהול
המועצה.
כמובן שההחלטות שאנחנו עושים זה כמובן איך המועצה עושה את מה שהכי טוב
לתושבים...
אבל אני חוזר ואומר איך המועצה עושה את מה שהכי טוב לתושבים...אם בשביל לעשות
טוב עם התושבים נגמור עם המועצה כנראה שהמועצה לא תוכל לעשות טוב עם
7

התושבים ,ודבר נוסף אני רוצה להסביר למה ניתנה אפשרות הבחירה בין רשויות ,הרי
המדינה יכלה להחליט שהיא פשוט עושה לטובת העסקים ומגדירה רק שלושה חודשים,
ולא נותנת אופציה של  ...25%למה נתנו בכל זאת לרשות את האופציה להחליט ..יש שוני
גדול בין הרשויות על איזה עסקים יש ,תחשבו למשל שהיו לנו בנקים וסופרים גדולים ,
אלא שני עסקים למשל שאם הייתי עפולה אז עליהם לא היה ניתן הנחה והייתה לי הכנסה
מסויימת שאני יכול להתבסס עליה ,על עסקים גדולים שמשלמים ארנונה ויכולתי לתת אולי
את ההנחה של שלושה חודשים לעסקים קטנים ,במקרה של מועצות דווקא עסקים שלא
מקבלים הנחה בחוק ,הם עסקים שלא קיימים אצלנו כמשלמי מיסים ,ולכן אנחנו אם ניתן
את הפטור לכולם המשמעות שאנחנו כורתים לעצמנו את הרגליים...
ולכן בסופו של דבר כולנו ביחד מחליטים וכן צריך לעשות את השיקול מה אפשר לתת
לתושבים ואיך עושים את זה הכי נכון...
ירון דוד:
אני אומר לתת  25%הנחה לכולם ,וכמובן שלאלה שלא יוכלו לשלם אנחנו יכולים להקל
עליהם עוד קצת...
ראש המועצה:
תודה שחיזקת את הדברים שלי ..אמרתי גם שלא נאכוף..
עדנה פרדו:
זה נראה לאנשים נורא פשוט ..אבל מניסיון אישי זה ממש לא פשוט.
לא לחינם המדינה באה וישבה וחשבה ואמרה איך היא מקלה על העסקים הקטנים.
לעסקים הקטנים כל התקופה הזאת היא תקופה קטסטרופלית ,יש עסקים במצבים קשים
מאוד ..אני מאוד מבינה את המצב הכלכלי של המועצה אבל אי אפשר להתעלם פה
מבעיות קשות ,יש פה משפחות שלמות של עסקים שפשוט מתרסקות ואנחנו רואים את
זה ,ונרתמים ביישוב שלנו לעזור ואנחנו עוזרים לחברים ..צריך למצוא איזה שהוא מודל
שיכול בעל עסק להגיש בקשה מסודרת  ,אני לא רוצה לראות את זה בצורה גורפת להגיד
לא לכולם ואני לא מצליחה להבין באיזה מודל המועצה מתכוונת ללכת...
ראש המועצה:
אני מציע לבקש את עזרתכם שזה יהיה  25%שנתי ,ואני מוכן גם להרים את הכפפה
שזרקת כרגע וכמו שאמרתי קודם אני לא מתכוון לאכוף על מי שכרגע לא יכול לשלם
אפשר גם לשלוח זימון ליצור איתנו קשר ולבקש עזרה כזאת או אחרת...ואנחנו נמצא את
הדרכים לעזור למי שיבקש עזרה.
יקי אזולאי:
קודם כל הייתי שמח לדעת מה קורה ברשויות אחרות ,ודבר נוסף למרות המצב הקשה
שכולנו מבינים כחלק מתהליך ההבראה של המועצה צריך לראות איך אנחנו כן נרתמים וכן
עושים למען העסקים הקטנים שכמו שעדנה אמרה ,חלקם במצב קריסה ...בסוף צריך
להיות איזה מסר של המועצה ,מצד שני אני חושב שהמאמץ צריך להיות אל מול גורמי
הממשלה ,אם זאת תהיה החלטת ממשלה שיעמדו מאחורינו ,אי אפשר לתת לנו איזה
שהיא אמירה ואני רואה את זה בכל אמצעי התקשורת החברתית ,שזה הכיוון שהולכים,
אז שלא יצטייר עוד הפעם שאנחנו נגד ,אנחנו רוצים להיות בעד ,אבל בסוף שיתנו לנו את
הגיבוי ,כי ברור לחלוטין מה המשמעות
של  4מיליון  ₪בתקופה שהמועצה נמצאת תחת חשב מלווה...הפוקוס צריך להיות החוצה
מהמועצה כלפי העסקים הקטנים וזה בסוף איזה שהיא חובה שלנו אליהם....
ראש המועצה:
אני רוצה להסביר עוד הפעם  ,החלטת הממשלה בכסף היא אותו הדבר ,ואני רוצה
להבהיר למי שלא ברור לו ,עסק כלכלי שלקראת קריסה כרגע לא מחכה להנחות שלנו,
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הוא פשוט לא משלם ארנונה...ואגיד שוב אנחנו לא רודפים אחרי אף אחד ,לא רק בעסקים
גם לגבי התושבים כרגע נמצאים באיזה שהוא ריפיון כדי לנסות כמה שאפשר להבין
ולהיות קשובים למצוקות האמיתיות...
אין קשר בין זה לבין ההחלטות הפורמאליות שאנחנו צריכים להגדיר ,ולא במקרה
הממשלה בהחלטת הממשלה קבעה שהרשות תעשה בכל רשות את מה שמתאים לה.
אמרת שצריך להפנות כלפי החוצה ,זה ממש לא ברמה הזאת שלנו כמועצה אל מול
מקבלי ההחלטות ברמת הממשלה ,המועצה אחת מתוך מעל  250רשויות ובסופו של דבר
המועצות האזוריות הם  3%באוכלוסייה במקרה הטוב....
אני אומר עוד הפעם ,לא בטוח שברמת התשלומים זה ישנה הרבה ,כיוון שיכול להיות
בסופו של דבר ה"עוצר" התזרימי לא יאפשר לעסקים לשלם לנו ,ואין לי כוונה לרדוף אף
אחד בתקופה הזאת ,אבל המסר הוא שאם נקבל עכשיו את ההחלטה של פטור של
שלושה חודשים ,יכול להיות שאנחנו את מי שכן היה יכול לשלם מפסידים את הכסף שלו
ולנו כרגע כל שקל קריטי...

חאלד חאלדי:
לפי דעתי ההנחה של  25%לכל השנה עדיף מאשר שלושה חודשים חד פעמי ,וכך אתה
יכול לקחת מהממשלה מענק יותר גדול....

שחר תמיר:
אני חושב שאת המשמעות התזרימית כולנו מבינים ,בתור אחד שהיה עצמאי מעל 20
שנה יודע שהדבר הזה מאוד חשוב
אני חושב שזה שאנחנו לא נאכוף את מי שלא יבחר באופציה הזאת זה אמירה נהדרת
אבל העדכון מראש שקיימת האופציה מאוד מאוד חשוב בעיני...

לירון רותם:
אני כעסק עצמאי שמחובר פה לדי הרבה עסקים ,חושב שיהיה הכי הגיוני להקל על אנשים
דווקא בתקופה הזאת ,לשמור עליהם ולנסות שיתאוששו...
זה יהיה הרבה יותר משמעותי לתת פטור ,מבין את הלחץ התזרימי אבל אם באמת רוצים
לשמור על עסקים אז זה לפטור אותם בשלושת החודשים הקרובים...
אבי רוסו:
אני חושב שצריך להיצמד למה שאתה המלצת ...כי הכל פתוח
ללכת לכיוון שמי שיוכל לשלם ולפרוס ל 12-חודשים  ,זה נשמע יותר הגיוני ,ומי שלא יוכל
לשלם פשוט לא נאכוף...
זה בעצם משאיר את כל האופציות פתוחות ...אנחנו דנים על אותו הדבר

ניסים מלכא:
אני חושב שאמרת את שני הדברים ,אפשר להצביע על  25%הנחה שנתי ,שזה בעצם
פטור של שלושה חודשים ,וכמו שאמרת אתה לא תאכוף את אותם אלה שלא ישלמו ,ומצד
שני צריך לראות איך עושים את זה נכון כי אם בעלי עסקים גם החזקים יבינו שהם לא
יאכפו את התשלום יכול להיות נפסיד גם את הכסף שלהם למרות שהם כן יכולים לשלם...
בסופו של דבר ניתנו פה שתי האופציות ,כי האופציה הראשונה לדעתי צריך להצביע עליה
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כי זה טוב למועצה ,וזה נכון למועצה תזרימית .ומצד שני אימרת ביניים ,לא "נשב על
הצוואר" של בעלי העסקים שלא ישלמו בשלושה חודשים הקרובים...

עדנה פרדו:
אני רוצה להבין קודם כל איך הפניה לבעל העסקים הולכת להיות?
האם הוא יהיה מודע לזה שאף אחד לא יהיה על צווארו לשלושה חודשים ,או שזה החלטה
פנימית של המועצה?
איך יהיה לאותו בעל עסק פגישות ועם מי במועצה?
נראה אולי ,מרביתכם לא בעלי עסקים אני בעלת עסקים ובתקופה הזאת וזה קשה נורא
ולהצביע בצורה כזאת סיזיפית בלי לדעת שבאמת תהיה פנייה אישית ,טלפונית שידע אם
מי הוא יכול לדבר ,למי הוא יכול לפנות ,להגיש את הבקשה...
אני מרגישה צורך להגן על אותו בעל עסקים ..יש המון בעלי עסקים שבימים אלה ממש
רציתי לדעת איך המועצה מתכוונת להתנהל ,האם להוציא החלטה  25%שנתי ..או
להסביר את זה ,למצוא ערוץ תקשורתי ...נורא נורא חשוב...

ראש המועצה:
אני רוצה להציע לך שאת תעזרי לי לנסח את הפנייה לבעלי העסקים אחרי שנחליט מה
שנחליט...
ננסח יחד מכתב ,נשלח לכל העסקים את החלטת המליאה ואת האופציה של מה שאנחנו
רוצים...
יקי ועדנה יעזרו לנו לנסח את ההצגה לתושבים...

שחר תמיר:
מבקש להצטרף לדבריה של עדנה ומבקש לשאול שאלה נוספת ,מי שכבר שילם חשבון
מרץ אפריל ,התחשיב ייערך מחדש?

ראש המועצה:
אתה ממש עזרת לי לחזק את הטיעונים למה  ,25%כי מי שכבר שילם ..אם היינו
מחליטים על פטור המועצה הייתה צריכה להוציא כסף מכיסה והחזיר לו כסף ,ואם נותנים
הנחה שנתית הוא פשוט ישלם פחות בחודשים הבאים ולכן המשמעות של עכשיו להחזיר
כסף בימים האלה לבעלי עסקים שכבר שילמו זה מהלך קטסטרופלי למועצה.

שחר תמיר:
האם בפנייה של עדנה ויקי האנשים יוכלו לקבל את המידע לגבי האפשרויות מראש..

עו"ד אילן מירון:
הנושא של להגיד את זה מראש ...לא נרדוף אחריכם ..לא נראה לי הגיוני..
צריך להגיד כל מקרה ייבחן לגופו ,אם בן אדם באמת לא מסוגל לשלם אנחנו נבחן אותו
אולי בצורה יותר גמישה אבל להגיד מראש שאנחנו לא נרדוף אחריו אף אחד לא ישלם
כלום...

לירון רותם:
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אז אתה לא נותן את האופציה השניה...

ראש המועצה:
אני אומר שוב ,אנחנו לא מצביעים על אפשרות שתי האופציות .אם מצביעים על  25%אז
זה  25%ואמרנו שננסה לעזור לכל מי שיצטרך ..ואם ואין אופציה אחרת ,ואם מחליטים על
שלושה חודשים פטור אז זה שלושה חודשים פטור ,ואי אפשר להגיד למישהו תשלם 25%
שנתי.

עדנה פרדו:
אבל גם שאתה מחליט על אחד מתוך שתיים אתה אמרת שגם אם מישהו לא ישלם על
השלושה חודשים האלה אתה לא תאכוף את זה....

ראש המועצה:
נכון אמרתי.

מירב אזולאי:
האם לעסקים יש וועדת הנחות בארנונה כמו לפרטיים?

ראש המועצה:
לכל מי שמשלם יכול להיכנס לוועדת הנחות.

מירב אזולאי:
אז המקרים הפרטים שיפנו כמו שאמר עו"ד מירון ,כל מקרה לגופו ,אחת האופציות שיהיה
אפשר לתת להם זה להציע להגיש לוועדת הנחות בארנונה...

עו"ד מירון:
ראש המועצה הציע לקחת ולהגמיש את הנושא הזה ,הוא אמר  25%זה הנורמה ,כל מי
שרוצה אנחנו נשים אותו בוועדת הנחות ,לא כהנחה אבל ניתן לו פריסה אחרת ...כל
מקרה לגופו...

שחר תמיר:
אני חושב שיחד עם זה צריך להביא ליידוע הציבור ...

ניסים מלכא:
אם תעשה דבר כזה אף אחד לא ישלם ,זה מה שיקרה..
אתה תגיע למצב שאנשים יגידו רגע המועצה לא גובה ממני ,אנשים לא ישלמו ..בתוך
עמינו אנחנו חיים....

שגיא כהן:
זה בדיוק הרעיון ..רק למי שיפנה...
במועצה הזאת אתה מתנהל בדיוק כמו שאתה מתנהל בעסק שלך ..תיתן את האופציה,
הולך הולך ,לא הולך לא הולך..
לא נתחיל לפתוח אופציות לאנשים מראש..
למי שיהיה קשה ,יבוא ידבר ונבחן את זה לגופו,
למה מראש צריך לתת לאנשים את הדרכים למה לא לשלם..
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עדנה פרדו:
אתה לא יכול להיות במקום הזה ,אחרים כן יכולים ,לא מקבלת את האמירה הזאת
לחלוטין...
שגיא כהן:
זאת החלטת המועצה ,וגם לי מאוד קשה ,גם אני רוצה כבר להתחיל להיות במקום אחר
עם המועצה ,ואם עכשיו את פותחת את האופציה הזאת לכולם אז אנשים לא ישלמו
וגמרנו .יש אנשים ששילמו מראש ,יש אנשים שעשו פריסה שנתית על כל הארנונה ,צריך
למצוא דרך מאוד פרקטית ,והדרך הכי פרקטית שאני חושב היא כזו לבוא והחליט עכשיו
 25%הנחה ,וכל בעיה שיש תיבחן לגופה.
הצבעה ראשונה  -חברי המליאה שבעד אישור הנחה בשיעור של  25%מסכום הארנונה
לעסקים בשנת הכספים .2020
-

בעד – 21
נגד – 2
נמנע – אין

הצבעה שנייה  -חברי המליאה שבעד מתן פטור של שלושה חודשים מתשלום ארנונה
לעסקים בשנת הכספים .2020
-

בעד – 2

-

נגד – 21
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת מתן הנחה בשיעור של  25%בארנונה לעסקים עפ"י
רשימת החלטת הממשלה
בשנת הכספים .2020
סעיף  5לסדר
היום:
 ראש המועצה מציג ומפרט את רשימתהתב"רים -
-

בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
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החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים כפי שהוצגה ע"י ראש
המועצה.

רשמה  :רונית סבג – מזכירת לשכה.
על החתום
_________________________
________________________
ענת מור – מנכ"לית המועצה
המועצה

עובד נור  -ראש

העתקים  :לנוכחים .לחסרים .תיק מליאה .03/20
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