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 1 

 2 1מן המניין מספר שלא על סדר היום לישיבת המועצה 

 3 

 4 

 5 

 6 סדר היום: להלן

 7 .1010אישור צו ארנונה ותבחינים למתן הנחות לשנת  (1

 8 
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 1 פרוטוקול

 2 

 1010צו ארנונה ותבחינים למתן הנחות לשנת  אישור

 3 

. להלן 10ומספר  1מתחילים. הזמנה לישיבה מליאה מספר  גב' דלריצ'ה: 4 

, אישור צו 1סדר היום. ישיבה שלא מן המניין מספר  5 

 6 . גורן, בבקשה. 1010ארנונה ותבחינים למתן הנחות לשנת 

ו צו ארנונה טוב, אישרנו בחודש ינואר או פברואר אישרנ גב' אלרגנד: 7 

. בגלל שהיו בחירות ברשויות המקומיות הם 1011לשנת  8 

דחו את המועד. כעיקרון כל שנה צריך לאשר את הצו עד  9 

בשביל שנה הבאה. לכן עכשיו אנחנו מאשרים את הצו  60.6 10 

 11 . 1010לשנת 

הצו הזה הוא בדיוק כמו הצו של שנה שעברה, למעט שיעור   12 

שהוסף לכל  2%..1 העדכון, הטייס האוטומטי מה שנקרא, 13 

התעריפים בצו. הוא כולל את הבקשה החריגה, בדיוק כמו  14 

 15 שביקשנו אותה שנה שעברה. זהו. 

 16 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 17 רגע, יש פה גם מבחני משנה למתן הנחות.  גב' אלרגנד:

 18 רגע, תגידי גם שעוד אין לנו תשובה. עו"ד עובדיה:

' עוד אין לנו 11החריגה של עוד אין לנו תשובה. על הבקשה  גב' אלרגנד: 19 

. יש 1010תשובה. הגשנו את אותה בקשה חריגה עכשיו על  20 

פה גם מבחני משנה לקבלת הנחות, למתן הנחות, שזה אותו  21 

 22 דבר כמו שנה שעברה. 

 23 תקרא להם להיכנס.  גב' גל דרור:

 24 אולי הם לא יודעים שהתחיל?  מר לוין:

 25 .10:00אבל כבר אחרי  דוברת:



 

 

  11.6.11                                 מליאת המועצה המקומית גני תקווה  

 

4 

 1 ברון ואושרת פרימן הצטרפו לישיבה(  )יניב שחר, נעמה

 2 מה, התחיל?  גב' ברון:

 3 חשבנו שאתם זה,  גב' פרימו:

 4 אתם לא רואים אותי?  מר לוין:

 5 שלום.  גב' פרימו:

אוקי, מי בעד אישור צו הארנונה ותבחינים למתן הנחות  גב' דלריצ'ה: 6 

 7 ? 1010לשנת 

 8 חשבנו שאתם,  גב' פרימו:

 9 ש מה להגיד. מה זה צו הארנונה? לא, שניה, אבל לי י מר שחר:

 10 רגע, שניה, דקה.  גב' פרימו:

 11 היינו בטוחים שאתם עוד בישיבת הנהלה.  מר שחר:

 12 מי בעד? מי נגד?  גב' דלריצ'ה:

 13 רגע, יש לי מה להגיד. יש לי מה להגיד על צו הארנונה. מר שחר:

 14 דבר.  גב' דלריצ'ה:

הטייס  האם אנחנו מעלים את צו הארנונה בשיעור מר שחר: 15 

 16 האוטומטי של חמש שתיים נקודה?

 17 כמתבקש בחוק. גב' דלריצ'ה:

 18 ואנחנו לא מתכוונים לבקש להפחית את זה?  2..1 מר שחר:

אנחנו מתכוונים להגיש את אותה בקשה כמו שהגשנו פעם  גב' דלריצ'ה: 19 

 20 קודמת. 

 21 הגשנו אותה פעם קודמת, עוד לא נתנו לנו תשובה עליה. מר שחר:

 22 ו, אז מה? נ גב' דלריצ'ה:

 23  אז מה? גב' אלרגנד:

 24 אז צריך להגיש אותה עוד פעם?  מר שחר:

 25 . 1010לשנה הבאה, שנת  גב' דלריצ'ה:
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 1 2..1השנה ועוד  0.60 -אז בינתיים העלינו את הארנונה ב מר שחר:

 2 בשנה הבאה. 

 3 כמתחייב בחוק. כן, אנחנו שומרי חוק.  גב' דלריצ'ה:

 4 הפחתה.  כן, אפשר לבקש את זה בתור מר שחר:

אבל אם לא נקבל אישור לא על זה ולא על זה, זה לא  גב' דלריצ'ה: 5 

יאושר וזה לא יאושר, מה זה משנה? הרי אתה, גם זה  6 

הפחתה נקראת. אתה יודע את זה. אתה סתם, זה  7 

 8 התחכמות. 

או שזה לא, או שאחד מהם יאושר או שאף אחד לא מהם  מר שחר: 9 

 10 לא יאושר. מנסים בכל הדרכים. 

אז מנסים את הדבר הכי גדול, ואנחנו ממשיכים להתעקש  לריצ'ה:גב' ד 11 

 12 עליו.

הולכים על הכי גדול הרבה פעמים אפשר להישאר בלי  מר שחר: 13 

 14 כלום. זאת הבעיה הכי גדולה בללכת על הכי גדול. 

 15 כל אחד והחזון שלו. גב' דלריצ'ה:

ואפשר ללכת גם על גדול וגם על קטן ביחד ואז לקוות  מר שחר: 16 

רת הזה יאשרו אתה קטן, לא יאשרו את הגדול, כן שבמסג 17 

יאשרו את הגדול, לא יאשרו את הקטן. אולי יאשרו את  18 

 19 שניהם.

 20 אז אנחנו מגישים את זה עם הבקשה להעלות? מגישים,  

 21 לא הבנתי. שאלת אותי, אמרתי לך כן.  גב' דלריצ'ה:

 22 כן. אז אנחנו מתנגדים. מר שחר:

 23 מיכאל? נגד.  6כולם בעד,  גב' דלריצ'ה:

 24 אני גם נגד. מר לוין:

 25 נגד. גב' דלריצ'ה:

 26 
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ברוב של חברים הוחלט לאשר צו ארנונה ותבחינים למתן : החלטה

 . 1010הנחות לשנת 

 1 

 2 -תמה ישיבת היום-


