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 מישיבת מועצה שלא מהמניין אשר התקיימה  
     ביום שלישי  ג ' בתמוז  תשע"ז  27  יוני  2017 

 
 

נוכחים:    אריה פכטר, אפרים זילוני, יעקב פרידמן, שמואל ישראל,  מזל שאול, דוד  
זבלונוב, אליהו פילורזדה, משה לרנר, יובל בן בסט  )הגיע באיחור( , אוריאל  תנעמי, 

יעל מידן ברק. 
 

השתתפה בישיבה יפה מוסרי מנהלת מחלקת המיסים. 
 

הישיבה התחילה בשע ה   19:15 
הסתיימה בשע ה              19:40 

 
 

  על סדר היום: 
 אישור  צו המיסים לשנת  2018 

 
אריה פכטר : 

אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה    מס'  06/17  בנושא  צו המיסים לשנת  2018. 
אדוני הגזבר בבקשה נא הסברך.  

 
משה אלזרט  :  

  
צו המיסים לשנת  2018  כולל עליה של  2.18%  על פי חוק ההסדרים והמועצה 

מבקשת  10%  נוספים תוספת לעסקים בלבד לא למגורים. כל זאת בתנאי שמשרד
הפנים  ומשרד האוצר  יאשרו  זאת.   

 
אריה פכטר  : 

אני  חייב  לציין כי  אנו לא העלנו  מיסים מאז שאני בתפקיד,  לא למגורים ולא 
לעסקים. מבדיקה שעשינו  בסביבה  גילינו כי יש פער מאוד גדול במיסי הארנונה 

לעסקים אם זה בתל  –  אביב או בחולון אני לא אגיד שהפער הוא במאות אחוזים אך  
בעשרות אחוזים זה בטוח.  אנו הגשנו בקשה להעלות את אחוזי המיסים לתעשייה. 
אני מקווה שיאשרו לנו את התוספת הזו כי אם יאשרו את זה זו תהיה תוספת של 

שתיים וחצי מיליון ₪  שילך לטובת הישוב. יש למשהו שאלות בנושא. 
 

אורי תנעמי:  
חוץ מהסיבה הזו מהי הסיבה העיקרית להעלאת המיסים ? 

 
אריה פכטר: 

שנוכל לתת עוד יותר לחינוך, לרווחה, לקשישים, לפיתוח  הישוב. 
 

אורי תנעמי:  
אתה לא מציין  את העסקים שעוזבים את היישוב.  

 
 



 
 
 

אריה פכטר:  
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איזה עסקים עזבו ? האם הם עזבו בגלל המיסים ? 
 

אורי תנעמי:  
לדעתי זו תהיה טעות את המיסים.  בעלי העסקים ברחו ממקום שהיה גבוה במיסים  

אז אתה רוצה להבריח אותם גם מפה ? 
 

יעל מידן ברק:  
אני חושבת שקודם כל המיסים באזור באמת נמוכים לעומת המיסים בתל  –  אביב  

ובחולון זה לא סוד גדול. אך יחד אם זאת רמת השירותים שנותנים בערים אלה 
לעסקים היא שונה ממה שנותנים פה. 

 
אריה פכטר:  

אני חושב שרמת השירותים במקומות אלה נמוכה מרמת השירותים שאנו נותנים. 
 

יעל מידן ברק:  
אני לא חושבת כך, אך זו זכותך. אני חושבת שיש מקום להעלות מיסים לעסקים  

שלא רוצים אותם.   
 

אריה פכטר : 
את לא יכולה לעשות את זה אי אפשר לעשות איפה ואיפה. 

 
יעל מידן ברק  :  

  
אתה יכול לבקש להעלות אותם לסווג מסוים, כמו שעשו בתל  –   אביב. צריך לדעתי  

לעשות איזה תוכנית  מה רוצים לעשות באזור התעשייה ואיזה עסקים אנו מעוניינים
למשוך אלינו. 

 
אריה פכטר  :   

אני מבין שאתם מעדיפים את העסקים על פני התושבים שלנו. 
 

אורי תנעמי:  
גם בעלי העסקים נחשבים לתושבים. 

 
אריה פכטר:  

 
יעל, כאשר פתחת את דבריך אמרת שאנו יותר זולים  מת"א וחולון, גם כאשר אנו 
נעלה את המיסים ב  –  10%  אנו נהיה יותר זולים אז למה שבעלי העסקים יעזבו ? 

   
יעל מידן ברק:  

אני חושבת שאתה תוכל להעלות את המיסים לאחר שתנקוט בצעדים א, ב, ג,. 
 

אריה פכטר:  
כמו מה למשל ?. 

 
יעל מידן ברק  :  

לבנות איזו שהיא תוכנית אב לאזור התעשייה. 
 
 



 
 
 
 

מזל שאול:  
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אבל אזור התעשייה עבר מתיחת פנים משמעותית בשנים האחרונות. 
 

אורי תנעמי:  
על איזה מתיחת פנים את מדברת ?  

 
אריה פכטר:  

יעל ואורי אתם תושבי אזור ?  
 

אורי תנעמי:  
מה שסימנתם בכחול לבן זה  מתיחת פנים ? 

 
אריה פכטר:  

הוספנו מאות מקומות חנייה באזור הזה כאשר הייתה מצוקה נוראית של חניות זו  
לא מתיחת פנים ?  

 
מזל שאול:  

האם יהיה מדרג לעסקים קטנים ולעסקים גדולים ?  
 

יפה מוסרי  :  
בצו הארנונה יש מדרג עד  40  מטר מחויבים לשלם סכום מסוים וכן הלאה כך שזה 

נותן מענה על פי גודל העסק. 
 

אריה פכטר : 
מי בעד אישור צו המיסים לשנת  2018  והעלאת המיסים לעסקים ב  –  10%  ? . 

 
 

    מחליטים : 
צו המיסים לשנת  2018  והעלאת המיסים לעסקים ב  –  10%  אושר ברוב קולות  

אורי תנעמי ויעל מידן ברק מתנגדים. יובל בן בסט נמנע )היות ולא השתתף 
בישיבה( .  

 
 
 
 

                                                         

     

   ______________    

    אריה פכטר  
                                                              ראש המועצה 

______________
 

     יורם אורבך 
     מנכ"ל המועצה   

 

   רשמה : רזון לאה  


