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ישיבת מליאה שלא מן המניין מועצה מקומית קדימה-צורן 19/01/2015

1
2

קרן גרין:

אני מתכבדת לפתוח את הישיבה.

3

אהרון שפרבר:

רק נגיד ליועץ המשפטי שנוגע לענייני ארנונה שלא יגיע אולי? הוא בדרך .יש כאן
למישהו שאלות? כי הוא בדרך לפה.

4
5

יצחק גולברי:

לא .ההצעה היא-

6

אהרון שפרבר:

למעשה זה לאשר.

7

קרן גרין:

רגע ,לא התחלנו.

8

אהרון שפרבר:

אני רק רוצה לדעת אם יש שאלות.

9

תומר יעקב:

יש לא שאלות .יש אולי בקשות לתוספת.

10

אהרון שפרבר:

שאלות משפטיות יש?

11

קרן גרין:

לא .שניה רגע ,נתחיל את הישיבה.

12

אהרון שפרבר:

אני אגיד לו שהוא יכול-

13

קרן גרין:

מקסימום ,שיהיה זמין טלפונית.

14

אהרון שפרבר:

שיהיה זמין טלפונית.

15

קרן גרין:

טוב ,אני פותחת את ישיבת המליאה שלא מן המניין שעיקרה אישור צו הארנונה.

16

בצו הארנונה לשנת  9102אין שינוי מהצו שאושר ב 9102-למעט תוספת של 1.29%

17

על פי חוק ההסדרים .ההנחות שיאושרו כוללות הנחות למשרתי המילואים

18

ועבודה נוספת למבחן הכנסה על פי חוק ההסדרים .הנושא של משרתי המילואים

19

בעצם כדי ,אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר אקטיבי כי אם לא היינו רוצים

20

לתת את זה ,היינו צריכים להחריג את זה מהצו .העברנו אליכם את הצו .שאלות?

21

התייחסויות?

22

תומר יעקב:

למילואים יש לי התייחסות .בבקשה איציק.

23

יצחק גולברי:

לא ,אתה.

24

תומר יעקב:

התייחסות ,הייתי מבקש לחדד את הנושא של ,סך הכל אנחנו גם יישוב עם מיתוג,

25

עם מוניטין של שיעור אחוז מתגייסים גבוה .המוטיבציה של ילדי קדימה צורן גם

26

בסדיר וגם במילואים ידועה .ובאמת זה המעט שבמעט להכיר ולהוקיר את מה

27

שעושים עבור המדינה ועבור היישוב .אבל הייתי מציע לקחת תקופת זמן של 90

28

יום או  92יום של ימי מילואים לתקופת זמן פרוס כדי שיהיה אפשר באמת
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1

להחיל ,לתת את ההנאה הזו ,את ההטבה הזו למי שבאמת לא רק רשום או מביא

2

את התעודה מקצין העיר אלא ,אוקי?

3

קרן גרין:

תודה .אני אבקש רגע-

4

תומר יעקב:

אתה יכול להיות רשום חייל מילואים ולא לעשות  01-01שנה מילואים.

5

נועם מולה:

זה לא נכון ,זה לא נכון .יש הגדרה של משרת מילואים.

6

קרן גרין:

ברשותכם אני אתן לממלאת מקום גזבר להתייחס וגם לתחשיב שנעשה ,סדר גודל
על מה אנחנו מדברים מבחינת התקציב.

7
8

אהרון שפרבר:

הנושא הזה.

9
10

אפשר גם לכמת .נאמר גם בהתחלה מה הסכום ,אז בואי תגידי לנו ,בדקנו גם את

איריס וסרברגר:

הסכום שיוצר ההנחות בארנונה ,עשינו חישוב בגדול .זה יוצא כ 011,111-שקל
בשנה בסך הכל.

11
12

צפריר פדלון:

יש איזה מדרג מסוים?

13

איריס וסרברגר:

רגע ,שניה .לא כל משרת ,מי שרשום כמשרת מילואים יכול לקבל את ההנחה,
צריך להביא אישור מהצבא שהוא משרת מילואים בפועל.

14
15

תומר יעקב:

אלה לא הנתונים של משרד הבטחון?

16

נועם מולה:

משרת מילואים פעיל ,אם זה אותה הגדרה ,זה מי ששירת לפחות עשרה ימי
מילואים בשלוש השנים האחרונות.

17
18

תומר יעקב:

אבל אפשר גם לבוא ,בסדר ,זה הגדרות .אבל אפשר לבוא למחלקת הגבייה באופן
יזום.

19
20

שלמה מוכתר:

הוא אומר מעבר להגדרה של משרד הבטחון.

21

תומר יעקב:

מעבר להגדרות היבשות .אנחנו מדברים פה על כמה ,על ?911-911

22

שלמה מוכתר:

היא מדברת על .011,111

23

איריס וסרברגר:

הרשימה שאנחנו קיבלנו ממשרד הבטחון ,היתה כמות עצומה אבל לא כולם הם
בעלי נכס .כי יכול להיות שהבן שלך משרת במילואים והוא לא זכאי.

24
25

תומר יעקב:

הבנתי.

26

איריס וסרברגר:

כי אתה בעל הנכס .עכשיו הרשימה היא עצומה .לקחנו מדגמית ולפי זה עשינו את
החישוב בגדול .וזה מה שיצא.

27
28

תומר יעקב:

הבנתי ,אוקי.
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1

קרן גרין:

אני מסכימה שאפשר לבחון את הנושא הזה אבל כרגע בעיני צריך לאשר ואם
נראה שמשהו-

2
3

תומר יעקב:

בוודאי שמאשרים .זה משהו ערכי.

4

קרן גרין:

שמשהו פרוץ או כל דבר אחר ,אפשר להציע-

5

איריס וסרברגר:

אנחנו חיכינו כמעט שנה לדו"ח הזה מהצבא .לא קיבלנו את הדו"חות האלה.

6

תומר יעקב:

יש רשויות שלא בדוקות דו"ח .עושות הפוך .מפרסמות ,אנשים באים יזום ,שנה

7

ראשונה זה סוג של מאגר מידע ,פיילוט כזה ,יודעים מה נרשם .עושים הערכה

8

בערך נכס זה  011-061מטר .כפול  92-11שקל למטר אנחנו יכולים לאשר עכשיו.

9

סדר גודל של סכום כזה 911-211 .נרשמים לצורך העניין ,אז מגיעים לאותם 011-
 091אלף.

10
11

איריס וסרברגר:

כן .אבל לא ידענו כמה משרתי מילואים יש.

12

משה ארז:

בסדר .יש שתי שיטות לעשות את הזה.

13

תומר יעקב:

לעשות את ההערכה .בסדר .בואו נתקדם.

14

קרן גרין:

אני רוצה להגיד גם שאם יש עוד הערות ,נניח יש לנו כל מיני  ...שאנחנו רוצים

15

לשנות ולתקן ,אז אני אשמח שבמהלך החודשים הקרובים תעבירו כדי שנבחן

16

אותם לקראת צו הארנונה לשנת  .9191התייחסויות נוספות?

17

יצחק גולברי:

אני למעט הצו עצמו ,אני מתנגד להעלאה האוטומטית ואני אגיד לך למה .אנחנו

18

מאשרים פה ,אתם ,המועצה מאשרת פה מאות אלפי שקלים שכר ,כולם בזכות

19

ולא בחסד .כולם יעבדו ,גם מוכתר ,גם שביט .כשיש כל כך הרבה כסף לחלק ,אני

20

לא חושב שצריך לעשות את האוטומטית .אני דווקא רוצה להיות הפעם שביט

21

מס .אני לעמוד בשביט .הוא ישב פה כאופוזיציונר וביקש שלא לאשר את

22

האוטומטית את מה שמשרד הפנים אישר.

23

קרן גרין:

ומה נדרש לצורך כך?

24

יצחק גולברי:

החלטת מליאה.

25

קרן גרין:

לדעתי נדרש גם משרד הפנים.

26

יצחק גולברי:

קודם כל החלטת מליאה .קודם כל החלטת מליאה .אני לא חושב ,אני חושב,

27

סליחה משה תקשיב ,אני לא חושב שבזמן שמחלקים פה משרות במאות אלפי

28

שקלים והכל חוקי ,ללכת להטיל על הציבור גזירה כי יש כסף ,מחלקים .אז לא
קובץ :ישיבת מליאה מ"מ קדימה-צורן 1525121/58

עמוד  3מתוך 9

ִמלה

– כי המילה שלך שווה יותר

שרותי הקלטה  -משרדי ממשלה ,בתי משפט ,בוררויות ,עיריות וכל סוגי הישיבות
תמלול תירגום צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי
טל  gutt72@gmail.com 0929-291-519ח.פ 200975005

1

לקחת מהציבור כסף .אני מבקשת שתעלה לפה להצבעה הצו כמו שהוא למעט ה,

2

ולהתנגד להעלאה האוטומטית .ורשויות עשו את זה ו-

3

משה ארז:

לא חייבים ,לא חייבים.

4

יצחק גולברי:

לא חובה ,מה פתאום.

5

תומר יעקב:

לפני שיוצרים את החבילה ,נועלים את הצו ,אז עוד שתי התייחסויות .בקטגוריה

6

של הנחות שאני חושב שזה עיוות שעד היום לא יישמנו את זה ואני חושב שראוי

7

ונכון להצביע על זה וליישם את זה כבר בשנה הנוכחית .הדבר הראשון זה אותה,

8

אני אומר לכם את זה חברים ,אני כחבר וועדת הנחות בארנונה במשך כמה שנים

9

ראיתי את זה ,חוויתי את זה .לא הסכמתי לזה בהתחלה .אחרי שראיתי את זה

10

ונכוויתי בזה ,הבנתי שצריך לעשות את זה .אני מדבר על הורים יחידניים

11

עצמאיים קוראים לזה .אני לא רוצה להגיד את המילה "חד הוריות" כי זה האחד

12

מתוך הכלל שבמרבית הרשויות שאני מכיר מבוטל מבחן ההכנסה .אין מבחן

13

הכנסה .לא  09,111לא  ,02,111כל השלב הביזויי הזה של לבוא ולבקש וכיוצא

14

בזה ,אני חושב שזה לא נכון .הייתי מבקש לבטל את מבחן ההכנסה ,לאפשר להם

15

לבוא ולקבל את ה 91%-של אותם הורים יחידניים .אפשר להגביל את זה על

16

מטרז' אם אתם רוצים לתת על  011מטר ,על  091מטר.

17

דובר:

יש הרבה בקדימה צורן ,מה קרה לך?

18

יצחק גולברי:

חצי צורן.

19

דובר:

יש הרבה כאלה .יש הרבה חד הוריות ,זה אבן שואבת קדימה צורן.

20

קרן גרין:

אני תכף אתייחס .כן.

21

תומר יעקב:

רגע ,ההתייחסות השניה ,יש עניין של הנחה רטרואקטיבית לבעל חוב בהנחה

22

שהוא שילם את החובות שלו כדי שלא ייכנס לנוהל של מחיקת חובות ,לאפשרות

23

השניה ,והוא לא חייב כלום למועצה .יהיה אפשר בבקשה שלו להנחה לתת לו מה

24

שנקרא את היתרה ,את הקופה .אנחנו צריכים לאשר את זה במליאה אם רוצים

25

לעשות את זה ואז לקזז .נניח ,אני אפשט את זה ,נניח בא תושב ומבקש הנחה

26

והיה מגיע לו על סמך נתונים קיימים הנחה רטרואקטיבית .יש הרבה בקשות

27

כאלה שאנחנו מאשרים אותם במליאה.

28

איריס וסרברגר:

הנחות ביטוח לאומי.
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1

משה ארז:

חבר'ה ,היתה החלטת מליאה לפני מספר חודשים שהיא היתה מאד מדויקת ,היא

2

הובאה על ידי בדיקה מקצועית של יורם אדוויל על ידי יועץ משפטי והיא גם

3

אושרה .אני חושב שזה חזרה .אלא אם כן יש איזשהו פן אחר.

4

תומר יעקב:

זה לא .אנחנו דיברנו על משהו אחר אז .הבקשה שלי כאן היא אחרת לגמרי .ברגע

5

שאדם מגיע ומבקש הנחה והוא לא היה זכאי לה נניח בשנה קודמת ובשנה

6

שלפניה ,ובשנה הנוכחית ,בשנת המס לצורך העניין הנוכחית הוא כן היה זכאי

7

ואפשר להחיל הנחה רטרואקטיבית שנתיים שלוש ,לפי מה שכמובן חברי הוועדה

8

יושבים ומחליטים ,יש להם שיקול דעת .שמע ,זה קיים .אתה יכול להגיד לא אבל

9

זה קיים .אנחנו עושים את זה בוועדות כל הזמן ,אתה פשוט לא יודע.

10

קרן גרין:

שביט רגע.

11

תומר יעקב:

אז יש טוב ,יש פה מסמך של משרד הפנים .אם אתה לא מכיר אותו אז תגיד
שאתה לא מכיר אותו .אז תקרא .יש דבר כזה.

12
13

משה ארז:

אתה מתכוון שמישהו שהפך להיות זכאי השנה ולא היה זכאי שנה שעברה.

14

תומר יעקב:

לא .יש לו ,נרשם לו כסף .היה זכאי ,לא מימש.

15

קרן גרין:

שניה ,אני מתייחסת רגע כדי שזה לא יהיה דיון מבורדק.

16

תומר יעקב:

בסדר.

17

קרן גרין:

ואחר כך מי שירצה יוכל לקבל את הזכות התייחסות .לגבי הסעיף הראשון אני

18

מסכימה איתך לחלוטין .זה משהו שגם הוא בשאיפה שלי .וזה אחד הדברים

19

הראשונים שביקשתי שיבדקו והבנתי שמדובר בסכום שאנחנו לא יודעים להעריך

20

אותו כרגע .הוא יכול להתחיל ב 911,111-ולהסתיים במיליון .לא היו את הנתונים

21

כדי להסביר .אז מה שכן ביקשתי זה שני דברים .אחד ,בוועדת ,נחדד את

22

הקריטריונים לוועדת תמיכות בחינוך ,אוקי? לוועדת תמיכות בחינוך כדי שיהיה

23

אפשר לתת למשפחות שזקוקות לזה בחינוך יותר ממה שצריך בתקרה .דבר שני,

24

אנחנו בשנה הקרובה נבחן את הנושא הזה מה המשמעות הכספית שלו והאם יש

25

לנו את האפשרות להגיע לאותן משפחות שיותר צריכות .כי באו אלי אנשי

26

המקצוע ואמרו :תראי קרן ,משפחה יחידנית שמרוויחה  91,111שקל ברוטו

27

בחודש ,משפחה יחידנית שמרוויחה  91,111ברוטו בחודש תקבל את ההנחה

28

אוטומטית  91%כמו שאת רוצה .אבל אם מדובר במשפחה של שני בני זוג
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1

שעובדים ומרוויחים  91,111שקל לחודש ,הם לא יקבלו .זאת אומרת שאת עושה

2

פה איזושהי אפליה.

3

יצחק גולברי:

גם אם הם ירוויחו  1,111הם לא יקבלו.

4

קרן גרין:

נכון .בין משפחה שהיא שני בני זוג שעובדים ומקבלים  1,111לבין משפחה

5

יחידנית .עכשיו ,אני רוצה לעזור למשפחות יחידניות ולכן ביקשתי לבחון דרכים

6

לעזור ספציפית לאותן משפחות שיותר זקוקות לעזרה הזו מאשר שאני אגרום

7

לאיזושהי אפליה .אין ספק שאנחנו צריכים לעזור יותר ,אני מקווה שבתקציב

8

 9102נראה וגם בתכנית עבודה נראה איפה אנחנו יכולים לעזור יותר למשפחות

9

שיותר זקוקות לזה .אני מוכנה אבל לבחון את זה גם בשנת  9102ול 9191-אולי

10

להגיע עם הצעה אחרת .אני חושבת שזה ראוי .לגבי הנושא השני ,זה נושא שצריך

11

לבחון אותו במסגרת הפורום שיש לנו עם היועץ המשפטי ,עם הגזבר .מהסכמי

12

פשרה שאני ראיתי פה ,היו כמה מקרים שהחילו את ההנחה הזו.

13

תומר יעקב:

יש נוהל מחיקת חובות שזה משהו אחר.

14

קרן גרין:

לא .לא מחיקת חובות.

15

תומר יעקב:

אוקי.

16

קרן גרין:

אבל זה משהו שצריך לבחון אותו .זה לא משהו שקשור בעיני כרגע לצו .אלא

17

איזושהי בחינה ,תומר ,העלית פה משהו חשוב ,זה איזושהי בחינה שצריך לעשות

18

אותה ברמה המקצועית ואז נקבל החלטה אם צריך להעלות את זה למליאה,

19

נעלה את זה למליאה.

20

תומר יעקב:

בעניין הנושא הראשון ,האפשרות לממש את זה היא על סמך ניסיון של חברי

21

וועדה שישבו בוועדה שחוו חוויות וראו בקשות .אני בזמנו אמרתי את זה ביושר,

22

הקדמתי ואמרתי ,בהתחלה התנגדתי ,לא חשבתי שזה נכון מהסיבות האלה.

23

יבואו אלי אנשים עם הכנסה של  ,91-91וגם זה נתקלנו .אבל זה פחות .זה כמעט

24

ולא קיים.

25

קרן גרין:

בעצם מה שאתה אומר שצריך לוועדת הנחות בארנונה לתת קריטריונים מיטיבים

26

בין אם זה למשפחה יחידנית ובין אם זה משפחה רגילה .כלומר ,אתה יושב

27

בוועדת הנחות.

28

תומר יעקב:

זה די קשיח ,יש נוהל.
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1

קרן גרין:

ופה ביקשתי שיבחנו לתת קריטריונים יותר מיטיבים עם מי שזקוק לזה .בואו
נבחן את זה ואני-

2
3

תומר יעקב:

הבחינה אם זה לפי כמות הבקשות .אבל בסדר.

4

קרן גרין:

שניה רגע ,עוד מישהו?

5

אריה דורון:

בוועדת הנחות יש גם בעיה נוספת .החוק אומר ,יש כאלה ששילמו את הכסף,

6

קיבלו הנחה רטרו אחורה ,יוסי יודע על מה אני מדבר .אם שילמת את הכסף,

7

אתה לא צריך לקבל את ההנחה אחורה .השאלה מה עושים עם זה? בא צדיק

8

משלם ,מקבל הנחה אחורה" :תשמע ,לך הביתה".

9

אהרון שפרבר:

אני אסביר להם איך זה עובד .פשוט ,בואו תראו לשני המקרים .אז בואו שכולכם

10

תדעו .ההנחיה של משרד הפנים" ,ככל שהנישום המבקש הנחה רטרואקטיבית

11

אינו בעל חוב לרשות .קרי ,שילם לאורך כל השנים את מלוא כספי הארנונה

12

שהרשות דרשה ממנו וכעת הוא מבקש הכרה בדיעבד בזכאותו לארנונה באופן

13

שתיוותר יתרה לזכותו בספרי הרשות ,אין עסקינן במחיקת חובות והרשות

14

המקומית האמונה על בדיקת זכאותו להנחה המבוקשת ,נתון שיקול הדעת לדון

15

בבקשה ולהכריע בה וזאת לפי כללים שקבעה בהקשר זה מראש .ככל שהנישום

16

המבקש הנחה רטרואקטיבית הינו נישום בעל חוב לרשות ,קרי ,נישום שלאורך

17

השנים לא פרע את חיובי הארנונה שהושתו עליו ,שזה המקרה היותר נפוץ ,כולם

18

או מקצתם ,הרי שאישור ההנחה רטרואקטיבית המבוקשת משמעה מחיקת

19

חובות ובהתאם על הרשות לפעול בהתאם להוראות נוהל מחיקת חובות" .זה שני

20

המצבים.

21

נועם מולה:

את שני הנהלים האלה מי קובע? וועדת הנחות או?

22

אהרון שפרבר:

לא .זה משרד הפנים.

23

נועם מולה:

יש את העניין של לפעול לפי שיקול דעתה .הנושא הראשון ,במקרה הראשון
שאליו הבנתי שהתייחסת.

24
25

אהרון שפרבר:

זה וועדת הנחות.

26

נועם מולה:

וועדת הנחות קובעת את הנוהל הזה ,אז אפשר לקבוע את הנוהל הזה בוועדת
הנחות.

27
28

תומר יעקב:

אין לה סמכות לשנות ,יש מבחן הכנסה ויש מגבלות .זה לא אושר במליאה.
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1

אהרון שפרבר:

הביאו את זה למליאה בזמנו.

2

שביט מס:

זה אושר במליאה.

3

תומר יעקב:

אם זה אושר ,מצוין .אני למיטב ידיעתי לא .אם זה אושר ,יכול להיות .אני לא
יודע.

4
5

צפריר פדלון:

הוא אמר ,יועץ משפטי מוקלט.

6

אהרון שפרבר:

הגזברית רגע תעדכן אותך שזה אושר.

7

תומר יעקב:

אם זה אושר מצוין.

8

קרן גרין:

תומר .הרעיון מבורך .אתה בוועדת הנחות גם דורון.

9

תומר יעקב:

אני לא זוכר אם אני בוועדת הנחות.

10

נועם מולה:

אתה וצפריר לדעתי.

11

קרן גרין:

תומר .אתם תשבו בוועדת הנחות ,תראו את הצרכים .אנחנו פתוחים להעלות את
הדברים האלה כדי שנוכל לעזור למי שזקוק לעזרה.

12
13

תומר יעקב:

ל 9191-כי זה פעם בשנה ,זהו.

14

קרן גרין:

התייחסויות.

15

תומר יעקב:

אי אפשר לשנות עוד פעם צו ,זהו.

16

קרן גרין:

אז יש שתי הצעות .אחת ,להעלות את צו הארנונה כמו ש-

17

אהרון שפרבר:

יש הצעה לא להעלות את האוטומטי.

18

קרן גרין:

אני יודעת .לכן אמרתי שתי הצעות .הצעה אחת זה הצעה לאשר את הצו כפי

19

שהוא ,ההצעה השניה זו ההצעה של יצחק גולברי לאשר את הצו בלי העלאת

20

התוספת האוטומטית .מי בעד ההצעה הראשונה?

21

שביט מס:

זה שלך.

22

קרן גרין:

ההצעה שלי ,כן .שביט ,נועם ,שלמה ,צפריר ,אמיר ,קרן .שישה .מי נגד?

23

יצחק גולברי:

תעלי את ההצעה שלנו .אנחנו נגד.

24

משה ארז:

זה פה אחד?

25

יצחק גולברי:

לא .מה פתאום.6-1 .

26

דובר:

תעלה את ההצעה השניה.

27

קרן גרין:

מי בעד ההצעה של גולברי?  .1ומי נגד?  .6בזה אני נועלת את הישיבה שלא מן

28

המניין .תודה רבה לכם .אושר צו הארנונה.
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1

-סיום דיון-
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