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 פרוטוקול ועדת כספים מס' 
 (21.6.2015ראשון ד' תמוז תשע"ה )מישיבת ועדת כספים מיום 

 
  משתתפים:

 יהודה בן חמו                יו"ר הוועדה                         
 מ"מ וס/ראש העיר  צביקה צרפתי
 חבר הוועדה  ד"ר אמיר גבע

  חבר הוועדה  אורן כהן
 הוועדהחברת   דבורה שניד"ר 
  חברת הוועדה  ענת קלומלד"ר 

 חבר הועדה   מתי פז
 איתן צנעני           חבר ועדהעו"ד 

 
  ס/ראש העיר הנדין-עילאי הרסגורחסרים :          
 חבר הוועדה  שמעון פרץ                         

  חבר הוועדה  אהוד יובל לוי
 חברת הוועדה  פליאה קטנר
 דהחבר הווע  אמיר קולמן

 
 שרת גני גונן                מנכ"לית  העירייהוא נוכחים: 
 גזבר העירייה  שגיא רוכל   
 יועמ"ש העירייה עו"ד אלון בן זקן     

 גמזו שורר    יועמ"ש העירייהעו"ד שרון                                    
 יועמ"ש העירייה עו"ד בתיה בראף                                             
 גלית שניידר                  מנהלת אגף ההכנסות                                   
 מנהלת מחלקת גביה      שרונה כהנא                                               
 שומהמנהלת מחלקת דינה באוור                                                       
 צבי אפרת                     ע. גזבר                                       
 שי כהן ארנט                 חברה כלכלית                                   
 מרי מינוסקין                מזכירת הוועדה                                   

 
  

 
 על סדר היום: 
 

 .2016ארנונה לשנת הכספים צו ה .1
 
 

למעט חוק ההסדרים. אנו מנהלים ומוסיפים  ,א מעלים השנה את הארנונהאנו ל – יהודה בן חמו
תושבים. על סדר היום  100,000בדמות הסכמי שכר, הגדלת מערך העירוני, שכן חצינו הוצאות 

ינואר החיוב יהיה מעודכן בצו הארנונה. בנושא ב 1ולקראת  ,אישור צו הארנונה עד סוף חודש יוני
מול בתחרות עוד עסקים ותעשייה, אנו מתמודדים הבאת העסקים, המטרה ליצור תחרות ולעודד 

 הרשויות האחרות. רוב העסקים לוקחים את רכיב הארנונה כמשמעותי כמו: שכירות ותחזוקה. 
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, רוצה להודות לשגיא , פרוייקט מאתגר בהכנת הצו  עבורי זו פעם ראשונה – גלית שניידר מימרן
 ולמיטלבאוור  לדינה כהנא סגניתי לשרונהולצוות ניהול האגף שעבד איתי על הצו , ישליווה אות

 . אלטרץ 
והוא מייצג את  עפ"י חוק ההסדרים 1.27%מציגה סקירה  עפ"י מצגת. שיעור העדכון הוא: 

 .ההתייקרויות שחלו על פי המדד המשוקלל לפי הקבוע בחוק ההסדרים
 

לעסקים הקטנים זה אחוז גבוה, הם לא מצליחים לשרוד והעול יכול להוביל  – ענת קלומל
 ?לפשיטת רגל, השאלה היא איך הסיווג שלהם ביחס לעסקים הגדולים

 
עוד הביא אין לי כלי להפחית לעסקים הקטנים לעומת עסקים גדולים. אנו מנסים ל – שגיא רוכל

 לגבי התקציב. ועסקים אך יש לנו אחריות לקופה הציבורית 
 

האם תחנות הדלק בעיר לעומת התחנות בפרברים זה אותו  –בנוגע לתחנות הדלק  – דבורה שני
 תעריף? ומדוע הוא זהה? יש לתת חשיבות למיקום.

 
 .הנושא ייבדקאין הבדלים בתעריף אבל  – מרןגלית שניידר מי

 
 האם ההנחה מתייחסת גם לנשים שעוברות טיפולי הפרייה? – ענת קלומל

 
בנוגע לעדכון מדיניות ההנחות יש לקחת בחשבון שלא פוגעים באנשים בשעות  – דבורה שני

 הקשות.
 

ים , הנושא ייבחן כל רבעון, אנו נעקוב אחר הפונבנושא הנחות יוכן דיווח רבעוני – יהודה בן חמו
 לצורך מבחני המשנה ולועדת הנחות, בחציון השני אנו נשב נסיק מסקנות ונקיים מעקב אצלנו.

 
לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  9-10בהתאם לסעיפים   החלטה:

 31.12.2016ועד  1.1.2016(, יעודכנו שיעורי הארנונה שיוטלו מיום: 1992התקציב, התשנ"ג, 
. בנוסף מאשרים את הצו עם כל 1.1.2015-, לעומת התעריף שהיה קבוע ל1.27% בשיעור של

 תיקוניו.
 

 : יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אמיר גבע, אורן כהן, דבורה שני, מתי פז, איתן צנעניבעד
 
 

 : ענת קלומלנגד
 
 
 
 

 כתבה: מירי מינוסקין
 

  
  
 רוכל שגיא 
 סבא-גזבר עיריית כפר 
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