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 עיריית כפר סבא
 13/18-13/19  פרוטוקול מס'

 (26/06/19מישיבת מועצה שלא מן המניין, מיום רביעי, כ"ג בסיון ה'תשע"ט )
 

 

 ראש העיר   רפי סער  משתתפים )לפי א"ב(:

 העירחבר מועצה, משנה לראש   אורן כהן

  חבר מועצה עו"ד אהוד יובל לוי

 חבר מועצה, סגן ומ"מ ראש העיר עו"ד איתן צנעני

 חבר מועצה  אמיר סילבר

 חבר מועצה  אמיר קולמן

 חבר מועצה, סגן ראש העיר  דני הרוש

 חברת מועצה  הדר לביא

 חבר מועצה עו"ד יוסי סדבון

 חברת מועצה לירית שפיר שמש

 חבר מועצה  ממה שיינפיין

 חברת מועצה ו"ד עדי לוי סקופע

 חבר מועצה, סגן ראש העיר הנדין-עילאי הרסגור

 חבר מועצה  פינחס כהנא

 חברת מועצה  פליאה קטנר

 חבר מועצה  צביקה צרפתי

 חברת מועצה עו"ד קרן גרשון חגואל

 חבר מועצה  ד"ר רפי קובי

 חברת מועצה רו"ח תהילה מימון

  

 מועצה, משנה לראש העירחברת  ד"ר אסנת ספורטה   :חסרים

 חבר מועצה  מאיר מנדלוביץ'

 

 מנכ"ל העירייה  איתי צחר   :נוכחים

 יועמ"ש העירייה עו"ד אלון בן זקן

 עוזר מנכ"ל  בן צ'רטוף דאר

 גזבר העירייה רו"ח שגיא רוכל

 מנהלת אגף הכנסות גלית שניידר מימרן
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 26.06.2019 –ישיבת מועצה שלא מן המניין 

 :על סדר היום

  מינוי מנהל ארנונה, מינוי ממונה על הגבייה/פקיד גבייה .1
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 דברי פתיחה. 

 

לאישור ממונה תביעות. עניין פורמלי של נייה ישיבה ש איתי צחר:

 ,הנושא הבא על סדר היום. לית לאור עזיבהג

דרך אגב, האימייל של מי ששלח, כתבו צביקה צרפתי  צביקה צרפתי:

לא קיבלתי את החומר  גבייה,ששלחו לי עם המייל של 

 ...של המיסים. יכול להיות גם את הישיבה השנייה 

 טוב, חברה תודה. ישיבה שנייה.  ראש העיר:

 

 פקיד גבייה. /מינוי מנהל ארנונה, מינוי ממונה על הגבייהדיון בנושא  .1

 

  אנחנו פותחים ישיבה נוספת כדי, איתי צחר:

 עילאי תן לנו לסכם. ראש העיר:

גלית שניידר  ,מנהלת אגף הכנסות ה שללאור עזיבת איתי צחר:

יש למנות  15.08.2019 -תיכנס לתוקף ב רשא, מימרן

ידים של מנהל ארנונה וממונה על מחליף זמני לתפק

עד שיכנס לתפקידו מנהל או  ,ה בעיריית כפר סבאיביהג

להרחיב את מנהלת אגף חדש או חדשה. כמו כן מוצע 

סמכויותיה של הגברת מיכל בן הרוש שמונתה בשנת 

כפקידת הגבייה לצורך גביית הכנסות שהוטלו  2014

בחוק חוקי העזר ולהסמיכה לגבות כנסות שהופסקו על 

ידי בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הרשות. 

מנהלית  רציפותדיונים אלו נעשים על מנת להבטיח 

. אחד, 3ההחלטה הם  הצעותיה. ופעולות הארנונה והגבי

מינוי מנהל ארנונה, מאשרים למנות את גזבר העירייה 

 2שגיא רוכל למנהל הארנונה בהתאם להוראות סעיף 
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ערר על קביעת ארנונה )לחוק הרשויות המקומיות 

. החלטה שנייה, הצעת החלטה 1976-תשל"ו (כללית

 שנייה מינוי ממונה על הגבייה, מאשרים למנות את גזבר

העירייה שגיא רוכל לממונה על הגבייה לצורך גביית 

מכוח חוק ההסדרים במשק  ארנונה כללית המוטלת

-תשנ"ג (חקיקה להשגת יעדי התקציב )תיקוני המדינה

על  לעירייהמגיעים גביית תשלומי חובה הלצורך , ו1992

לפי סעיף מנהליים נסות פי כל דין, ולצורך גבייה של ק

, שהוטלו 1985-תשמ"ו ,ליותרות המנהילחוק העב 18

לגביה כי היא  ירה שנקבעלטובת העירייה בשל כל עב

. הצעת רה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מנהליתיעב

, מאשרים למנות את מנהלת מחלקת החלטה שלישית

 ,בן הרוש יןהגברת מיכל ש ,פיקוח ואכיפה בעירייה

-התשנ"ז ,לחוק העונשין 70כפקידת גבייה לפי סעיף 

עניינים מקומיים ל קנסות שפסק בית המשפט לש 1997

 לטובת הרשות המקומית. 

האם אפשר לאשר פה אחד את שלושת הצעות ההחלטה? 

 אושר פה אחד. 

 תודה רבה, הישיבה סגורה. תודה רבה.  ראש העיר:
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 ריכוז החלטות

 

למנות את גזבר העירייה שגיא רוכל למנהל  אושר פה אחד :99החלטה מס' 

 .הארנונה

למנות את גזבר העירייה שגיא רוכל לממונה על הגבייה לצורך אושר פה אחד 

 מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה המוטלת גביית ארנונה כללית

גביית לצורך , ו1992-תשנ"ג (חקיקה להשגת יעדי התקציב )תיקוני

על פי כל דין, ולצורך גבייה של  לעירייהמגיעים תשלומי חובה ה

-תשמ"ו ,ליותרות המנהילחוק העב 18לפי סעיף מנהליים נסות ק

לגביה כי היא  ירה שנקבע, שהוטלו לטובת העירייה בשל כל עב1985

 .רה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מנהליתיעב

בן  יןמיכל ש ,אושר פה אחד למנות את מנהלת מחלקת פיקוח ואכיפה בעירייה

 ,1997-התשנ"ז ,לחוק העונשין 70לפי סעיף  ,כפקידת גבייה ,הרוש

עניינים מקומיים לטובת הרשות ל קנסות שפסק בית המשפט לש

 המקומית.


