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 פרוטוקול
   

 מישיבת עיריית מעלה אדומים 
 

 2021ביוני  30יום רביעי, כ' בתמוז התשפ"א, 
 

 נוכחות
 
 

 ראש העיר  –מר בני כשריאל    נוכחים:

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן        

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף   

 חברת מועצת העיר    –גב' ליאת מארק   

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר   

 חברת מועצת העיר  –גב' ברנדה הורביץ 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר  

  

 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר גיא יפרח  חסרים: 

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר     –גב' מעין מור  

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  –גב' אלינה אייזנברג  

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

 חברת מועצת העיר  –גב' רוזי ישי  

   

 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך  משתתפים: 

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני                 

 גזבר העירייה    –מר גיאה ננדזה   

 ע/בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה  –גב' ענת רחמים   

 ע/רוה"ע ומנהלת האגף לפניות הציבור –גב' שלומית ביטון   

 מנהל המתנ"ס  –מסיל  מר אורי  
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 על סדר היום:
 
 

 2022עדכון בדבר צו ארנונה לשנת  – 2022ארנונה לשנת 

 מוגש לאישור המליאה ע"פ הנחיות משרד הפנים, 2022צו ארנונה לשנת 

 .1.92%שיעור העדכון האוטומטי )הכלל ארצי( ע"פ הנחיות משרד הפנים הינו 

: מועדי   והנחות  כולל תשלומים  קבע הצו  תשלום, הסדרי תשלומים, הנחות למשלמים בהוראת 

 והנחות לזכאים.

 ישיבת המועצה 
 בני כשריאל:

, זה הטייס האוטומטי, רבותיי, ולפי הנחיית משרד  2022הגיע. בבקשה.  ארנונה לשנת    2022ארנונה  

ה,  . פעם אחת בגבעת זאב ראש המועצה, זה הי1.92%-הפנים אנחנו צריכים להעלות את הארנונה ב

נדמה לי, לפני שנתיים או שלוש, הוא ניסה להיות נחמד לפני הבחירות ולא להעלות את זה, משרד  

 הפנים החזיר למועצה ואמר: עד שאתה לא מעלה אני לא מאשר לך.  

    

 ברנדה הורביץ: 

 מעלים אפילו שהעלינו לפני שנה וחצי? 

 

 בני כשריאל:

 אוטומטית. 

 

 גילי רוגל:

 טייס האוטומטי. לא תלוי בנו בכלל. אנחנו לא מעלים, זה ה

 

 בני כשריאל:

זה לא תלוי בנו בכלל. אם היינו רוצים חריגה, כמו שעשינו בפעם שעברה, להעלות את הארנונה זה 

כן, צריך אישור מועצה ואחרי זה אישור משרד הפנים. כאן זה דרך האוטומטי, אתה חייב להעלות 

 את זה. 

 )מדברים ביחד(. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 , לא מעכשיו.2022בינואר  1-בני, רק תגיד שזה מ

 

 בני כשריאל:

', תמיד זה ככה. עכשיו זה התאריך הכי מאוחר שאנחנו  21', לא על  22כן, אנחנו עכשיו מדברים על  

 יכולים להעלות. 

 

 ברנדה הורביץ: 

   אין שיקול דעת של משרד הפנים ו. כאילו

  



 30/06/21מיום   43מס' ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים 

 4 

 בני כשריאל:

, על  2022, עדכון בדבר צו ארנונה לשנת 2022כן, זה לפי ההנחיות. אני מעלה להצבעה ארנונה לשנת 

, הצו כולל תשלומים והנחות, מועדי תשלום, 1.92%פי הנחיית משרד הפנים, שיעור העדכון הוא  

הסדרי תשלומים, הנחות למשלמים בהוראת קובע והנחות לזכאים. יש התנגדות? יש הימנעות? עבר  

 פה אחד.

 

 

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

  

 יהודה אסרף:

 עה שלך לבוא גם כשיש העלאות בארנונה. שיבואו להצביע.והגיע הזמן שתגיד לסי

 

 בוריס גרוסמן: 

 הם כל הזמן באים ואתה רק מקשקש. 

 )מתנהל ויכוח בין גרוסמן לאסרף(. 

 

 

 

 

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר שמוליק חנוך 

 העירראש        מנכ"ל ומזכיר העירייה
 

 


