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ו ינתיים אני יכולה לסב :י גונןגב' אושרת גנ פר לכם שהיום חזרנ

לפתיחה בעצם מלאה של מערכת החינוך, ילדים בכל גני הילדים ומעונות היום 

בכיתות א' עד י"ב חזרו ללמוד. סיפור מאוד מאוד מורכב, הם חוזרים בחום 

אימים עם כל מיני מגבלות, בעיקר הקושי של לשמור על המרחק ולהיות עם 

שקשה לעמוד בה. מצד שני  המסכות יום שלם, זה משהו שהוא ממש גזרה

משרד הבריאות הנחה חזרה כפי שהוא הנחה, ולכן החזרה למערכת החינוך 

היא לא חובה, החינוך הוא לא חובה, ילדים שיהיו בבית ימשיכו לקבל 

שיעורים בזום ולמידה מרחוק, משום שאפשר להבין אם יש מי שבוחר לא 

הילדים כן חזרו, הצוות  להיכנס למערכת החינוך כפי שהיא. יחד עם זאת רוב

כולו חזר, אנחנו נלחמנו רבות כדי שגם יהיו הסעות, כי אחרי שכבר אישרו 

לנו ללמוד בכיתות מלאות ולא עם קפסולות, אז לא אישרו להסיע באוטובוס 

מלא. אז גם הבעיה הזאת נפתרה, והיום גם באוטובוסים נוסעים הילדים, 

בבתי הספר, יש הוראות כמו לשמור ואנחנו מקפידים כמה שאנחנו יכולים גם 

מטר שאי אפשר ממש לממש אותם, אבל עושים הפסקות מדורגות,  2על 

שיעורים קצרים יותר, יום לימודים קצר יותר. וכמו שאמרנו גם במפגש 

הקודם מנצלים את היתרונות שהיו בתקופה הזאת בלמידה מקוונת כדי... את 

רכת חינוך שהיא היברידית היא זה במה שנקרא מערכת חינוך היברידית. מע

מערכת חינוך משלבת שחלק מהלמידה וההוראה נעשית בתוך בית הספר וחלק 

מהבית, מה שיאפשר את מה שנהנינו ממנו בתקופה האחרונה בכפייה זה 

הלמידה בקבוצות קטנות. אז אנחנו כבר מיישמים את זה לא מחכים 

ם הערכות משולבות, לספטמבר, ובתיכונים כבר עכשיו יצאו מההערכות שה

וחלק מהילדים לומדים מהבית חלק מהזמן, חלק מהמקצועות וחלק מהשבוע, 

זה ממש מיושם בימים אלה. וכמו שחברינו יענקל'ה עובדיה אמר צריך למדוד 

ולהעריך, אז אנחנו בתהליך של מדידה והערכה, כי אולי אנחנו מתלהבים 

ה והאפקט שלה, ואנחנו מלמידה מקוונת, בואו נראה מה יהיו התוצאות של

ממש למדים תוך כדי, אוספים נתונים מנתחים אותם, ואני מקווה שאנחנו 

נצליח למצוא את המימון הנכון בחלוקה הזאת. איפה שמוליק? שהוא דיבר על 
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חזון זה שאפשר לחסוך מינוי כשלומדים מרחוק, אז יכול להיות שזה לא 

 . אחרית הימים אלא משהו שבאמת אפשר לממש אותו

 

 אני פה שומע, זה בסדר.   :מר שמוליק מריל

 

הנה אתה, אבל אתה לא בווידאו. אז נראה לי  :י גונןגב' אושרת גנ

 שאנחנו כבר עכשיו בקוורום, לימור תתקני אותי. 

 

 אני מוצאת שעדיין לא, רגע ברשותכם.  :לימור ריבליןעו"ד 

 

ור רבע שעה אבל גם אם אנחנו לא בקוורום כעב :י גונןגב' אושרת גנ

דקות. אז עד  2אנחנו יכולים לפתוח את הישיבה ממש, ורבע שעה זה עוד 

שאנחנו נהיה בקוורום מלא שרון, אם אתה רוצה לעדכן מבחינת היערכות 

 המועצה איך חזרנו לשגרה, איזה שגרת קורונה יש לנו עכשיו. 

 

 מבחינתנו אז אין לי יותר מידי מה להוסיף על מה :שרון סספורטסמר 

לתפקוד מלא, אנחנו לא יודעים  שעדכנת. מערכת החינוך לאט לאט חוזרת

יודע מה יהיה  מעבר לטווח השבועיים שלושה הקרובים, זאת אומרת אני לא 

במהלך חודש יוני, מה יהיה בחודש יולי, הדברים האלה מתעדכנים ממש מיום 

ים ליום. אבל כרגע ברמת השבועות בשבועיים הקרובים אנחנו כן מאורגנ

, זאת אומרת כל גני הילדים, מעונות היום, צהרונים וכיתות א' 18מאפס עד 

ג', ואחרי ד' והשאר. חלק מהדברים עדיין בטח בכיתות הגבוהות בתיכונים -ו

אנחנו ממשיכים לעבור בקבוצות קטנות ובשיעורים מקוונים, לאור גם 

. בתי הספר, זה עניין אחד. קבלת קהל במועצה עוד  לא החזרנו הבקשה של..

באופן מלא, אנחנו נערכים פה לשירות תו סגול. אנחנו נסכם את זה השבוע, 

. נראה לי  ונודיע על האופן שבו אנחנו חוזרים לקבל קהל בבניין המועצה..

 דברים פחות קריטיים, זה הכול. 
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טוב, אז תודה שרון על העדכון. ברשותכם אנחנו  :י גונןגב' אושרת גנ

 תחיל אותה. ניתן רקע לישיבה ונ

 

אושרת, אם אין מניין חוקי, תכף נבדוק את זה  :לימור ריבליןעו"ד 

שוב, אנחנו צריכים להמתין שעה ולא רבע שעה, אז בואו נעשה רגע עוד פעם 

 , מי זה? 5בדיקה. מי מכונה אייפד 

 

.  :שרון סספורטסמר   אורי עצמון

 

חת יעקב עם לוגו פעמים יעקב, יש לי פעם א 3יש לי  :לימור ריבליןעו"ד 

, פעם אחת יעקב עובדיה עם תמונה שאי אפשר לטעות שזה אתה, Y-סגול ב

ועוד פעם אחת יעקב עובדיה, יעקב עובדיה בוודאות אתה בפעמיים. ומי זה 

 ?  Yהיה כובע שלישי שמופיע בצבע חלון סגול עם האות 

 

 יעקב אברהמי כאן.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

 י לא שומעת אותו. אנ :לימור ריבליןעו"ד 

 

 לא, יעקב אברהמי כאן, אני רואה אותו.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

 צריך לדבר.   :מר יעקב אברהמי

 

אני מחובר פעמיים, יעקב עובדיה. פעם במחשב   :עובדיה יעקבמר 

 ופעם בטלפון. 
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י  :לימור ריבליןעו"ד  אוקיי, אני רק נזהרת בספירה, בגלל זה אנ

 שואלת. 

 

 דני ברכה מנסה להצטרף.     :דובר

 

 אוקיי אני מנסה... שוב, עוד רגע.  :לימור ריבליןעו"ד 

 

 זה בסדר.  21 :י גונןגב' אושרת גנ

 

 חברים.  43אנחנו צריכים כי אנחנו  22 :לימור ריבליןעו"ד 

 

דני בדרך, דני מנסה להתחבר הוא לא קיבל את     :דובר

 הוואטסאפ האחרון. 

 

 אז שרון יטפל בזה מול דני.  :י גונןגב' אושרת גנ
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אז אני בכל זאת מתחילה לתת רקע עד שדני  :י גונןגב' אושרת גנ

יצטרף, ובהצבעה כבר נהיה מספיק. אנחנו ביקשנו לקיים את הישיבה שלא מן 

וד יפה של ליטל. את יודעת מה הצעה שהיא יוזמה מאכי על הפרק יש  המניין,

 ליטל בואי תציגי את היוזמה שלך. 

 

אני אתן לך לפרט, אבל רק את הרציונל. בעצם   :גב' ליטל רהב

ינואר לאפריל, שלא  חשבנו שיכול להיות שיהיו אנשים שצברו פיגורים בין 

שילמו את חשבון הארנונה, וזה יקשה עליהם מאוד ביתרת התשלומים הלאה, 
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הראשונה. אז גם מתוך רצון להטיב עם התושבים, בלהקל עליהם זה בפעם 

בתקופה הקשה הזו, וגם מתוך רצון לתמרץ ולתת תמריצים לתושבים כן 

לשלם את הפיגורים שנצברו את החשבונות שלא שילמו, אז באמת התכנסנו 

וניסינו לחשוב על פתרונות תמריצים לתשלום חשבונות הארנונה, בצורה 

ינוארשתהיה נוחה יות -ר ותטיב עם התושבים לאלה שצברו פיגורים על 

 אפריל. 

 

ולמה היה לנו חשוב לעשות את זה כל כך מהר  :י גונןגב' אושרת גנ

כי הארנונה היא בתחילת יוני, ואז זה היה  ולפני ישיבת המליאה שמן המניין?

מאוחר מידי. אז אנחנו רוצים להגיד את ההצעה הזאת עוד לפני כן ולהקל על 

שבים בארנונה למגורים, כי עד עכשיו יכולנו לעשות את זה רק לארנונה תו

לעסקים, וגם מבחינתנו אין לנו את הסמכות להקל בעניין גובה הארנונה או 

פטור מהארנונה למגורים, אין לנו סמכות. אבל הדבר היחידי שאנחנו יכולים 

 ט המשפטי?לעשות זה להקל בריבית. אז לימור או אגוזי, מי נותן את האספק

 לימור תיתני את המשפטי ואחר כך אגוזי בעניין התקציבי. 

 

כמו שכתבתי במסמך דברי ההסבר שנשלח אליכם,  :לימור ריבליןעו"ד 

.. מאפשר למועצה   -חוק ריבית והפרשי הצמדה.

 

 בקושי שומעים אותך, תדברי יותר למיקרופון.   :מר יצחק אגוזי

 

ה יש סמכות על פי חוק ריבית אוקיי, למועצ :לימור ריבליןעו"ד 

והפרשי הצמדת תשלומי חובה להורות על פריסת תשלומי הארנונה השנתית, 

היא  2020למשך תקופת שנת מס, כלומר את פריסת תשלומי הארנונה לשנת 

יכולה להחליט איך לפרוס את תשלום הארנונה, ובלבד שהתשלום ישולם עד 

תשלומים לא תהיה מחויבת סוף השנה, כאשר לגבי ההחלטה הזו פריסת ה

בריבית פיגורים. כלומר יש אפשרות לתושבים לפרוס את התשלום השנתי 
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חודשים בדרך כזו או אחרת, ופריסת התשלומים האלה לא תהיה  12לאורך 

טעונה בתשלום של פיגורים. אנחנו החלטנו לגבי שנת המיסים הזו שהתשלום 

קיבלנו כבר כמה החלטות  יהיה דו חודשי, אבל בעקבות הקורונה... המשבר

לגבי שינוי, עשינו את זה כמו שאושרת תיארה לגבי בעלי עסקים, ועכשיו 

אנחנו מכוונים את ההחלטה שלנו כלפי הנכסים שמשמשים למגורים, ואנחנו 

בעצם מאפשרים גמישות גדולה יותר מאשר התשלום הדו חודשי, ואנחנו 

לם את חיובי הארנונה של אומרים שאותם משקי בית שהיה ויש להם קושי לש

יוני יוכלו לפרוס את התשלום שלהם, את החוב בעצם שהצטבר להם  עד חודש 

מינואר ועד יוני לאורך כל השנה הזו, וזאת מבלי שהם ישלמו תשלומי 

פיגורים ריבית פיגורים על פריסת התשלומים הזו. לגבי פריסה ארוכה יותר 

ם לגלוש אל מעבר לשנת המס כפי שכתבתי, אם אנחנו רוצים לאפשר לתושבי

הנוכחית, ולתת להם אפשרות אולי לפרוס פריסה ארוכה יותר גם שגולשת 

לשנה הבאה, זה לא בסמכותנו ולכן אם אתם תמצאו לנכון שיש לאפשר 

פריסה כזו, אנחנו נפנה לשר הפנים ונבקש ממנו לבחון אפשרות בין אם 

שתאפשר בעצם  לעשות את זה בהוראות שעה, בחקיקה של הוראת שעה,

 פריסה ללא ריבית פיגורים לתקופה ארוכה יותר מאשר אותה שנת מס. 

 

 עכשיו אגוזי בבקשה.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

גם הצגנו את זה בישיבה הקודמת, בישיבות   :מר יצחק אגוזי

הקודמות. החוב שאנחנו מדברים הוא על חוב שנצבר כחוב פיגורים בארנונה 

ון ₪. ולא שולמו עד עתה עבור החודשים ינואר עד מילי 4.5-מגורים של כ

מיליון ₪. הערכה שלנו הייתה והיא עדיין נשארה בעינה,  4.5-אפריל כ

שאלמלא מבצע כזה או איזה שהוא הסדר, במקרה הטוב החוב הזה יידחה 

לשנה הבאה, ונניח לצורך העניין את מאי יוני יולי אוגוסט אנשים ישלמו 

ינואר עד אפריל, ואותו אפשר יהיה לגבות רק כסדר, אבל יישאר להם ח וב של 

בשנה הבאה. זאת הייתה הערכה שלנו, והיא כמובן גם נשארה בעינה. הרעיון 
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מיליון ₪  4.5פה לאפשר כפי שנאמר הסדר חדש, באופן שהחוב הזה של 

יצטרף לחיובים הבאים, וניתן יהיה לפרוס אותם במהלך השנה עד דצמבר בלי 

נצברה ולא זאת העתידית עד דצמבר. הריבית שאמורה ריבית, לא זו ש

-היא כ 2021מיליון ₪, שתשולם רק בתחילת  4.5להיצבר על חוב כזה של 

₪, כביכול אם נגבה אותה רק בשנה הבאה, אז אנשים  180,000-200,000

₪ ריבית. הערכה לא בדיוק  200,000מיליון ₪ פלוס  4.5יצטרכו לשלם 

מהציבור מהאנשים  50%ה שהוא מבצע, אז מבוססת אבל שאם נעשה איז

שחייבים יממשו את המבצע הזה, יתאמצו קצת יותר ויוכלו לשלם את 

החובות האלה במהלך השנה, ולא לדחות אותם לשנה הבאה. ובמקרה כזה אם 

₪,  100,000-מחצית אז זאת אומרת שאנחנו כביכול מוותרים על ריבית של כ

ת החוב בזמן ולא ידחו אותו לשנה תמורת זה שמחצית מהאנשים ישלמו א

 הבאה. 

 

אגוזי תודה, אלי כהן ביקש לדבר ואחר כך גילה  :י גונןגב' אושרת גנ

פרין רוצה לקבל איזה שהוא סיכום מצב של הארנונה העסקית, ואני אתן את 

 זה אחרי שנסיים עם הארנונה למגורים. אלי בבקשה. 

 

נצל על זה , אני מתקודם כל שלום לכולם   :מר אלי כהן

שאלות ויכול להיות שכבר עניתם על זה, ואם  2שהצטרפתי רק מאוחר. יש לי 

מיליון ₪ כמה הוא מהווה מתוך  4.5עניתם על זה אז תענו לי בקצרה. אחד, 

דבר שני האם  סך הגבייה שהייתה אמורה להיות בינואר פברואר ובמרץ?

תשימו  שליליים?ההצעה הזאת כוללת הפרשי הצמדה שהם רק חיוביים או גם 

לבש המדד האחרון היה שלילי. מה קורה במצב שבו הפרש ההצמדה הוא 

שלילי, האם גם אז אתם מפעילים את אותו מנגנון, וצריך לשים לב לעניין 

 הזה. 

 

 תודה אלי, אגוזי אתה יכול לענות.  :י גונןגב' אושרת גנ
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 8-ל של ככן, אנחנו גובים ארנונת מגורים בסדר גוד  :מר יצחק אגוזי

 4מיליון ₪ לחודשיים. במהלך החיובים של  8מיליון ₪ מידי תקופה, דהיינו 

-חודשים של כ 4מיליון ₪, וכפי שנאמר נצברו חובות באותם  16חודשים זה 

 מיליון ₪.  16מיליון ₪, מתוך חיובים של  4.5

 

רגע אגוזי, סליחה יכול להיות שלא הייתי מרוכזת,  :י גונןגב' אושרת גנ

 רים בלבד. מגו

 

 מגורים בלבד, מגורים בלבד.   :מר יצחק אגוזי

 

 2חודשים זה על  4מיליון ₪ זה על  4.5מתוך  :י גונןגב' אושרת גנ

 תקופות ארנונה. 

 

,   :מר יצחק אגוזי מיליון ₪  15מיליון ₪ מתוך חיובים של  4.5נכון

 ומשהו. 

 

 ? 15מיליון ₪ חלקי  4.5 :י גונןגב' אושרת גנ

 

.   :אגוזי מר יצחק , זאת אומרת סדר 15-מיליון ₪ לחלק ל 4.5נכון

  -משלמים 90%לא שילמו. במקום  30%גודל של 

 

 ברגיל.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

לא  30%ומשהו בתחילת שנה, אז  80%ברגיל או   :מר יצחק אגוזי

 שילמו, כנראה בגלל האירועים המיוחדים שהיו השנה. 
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 לא היו משלמים ממילא.  10%, 20%זה זאת אומרת   :מר אורי עצמון

 

בסדר. אבל גם צריך לא לשכוח שגם ארנונת   :מר יצחק אגוזי

פיגורים נפגעה השנה בצורה דומה, אבל זה לא המקום, כי עליה כבר דיברנו 

בישיבה הקודמת. לגבי השאלה השנייה, הפרשי הצמדה שליליים אכן מורידים 

ית, אז יש ריבית חיובית ולפעמים יש את החוב. זאת אומרת נניח שכן יש ריב

הפרשי הצמדה שליליים, אבל זה אחד מקזז את השני. אם במקרה דנן אין 

 ריבית, אז הפרשי הצמדה הם הפרשי הצמדה, המחשב לא משחק משחקים פה. 

 

אז גילה אני   אוקיי, תודה אגוזי. יש עוד שאלות? :י גונןגב' אושרת גנ

חודשים. מרבית בעלי  3-עסקית. נתנו פטור לרוצה לענות לך לגבי הארנונה ה

העסקים במועצה היו זכאים לקבל את הפטור הזה. ומה עוד הייתה שאלתך 

 גילה?   לגבי הפטור?

 

 כמה כסף זה.   :מר אורי עצמון

 

הא אוקיי, ומי ששילם מראש, איך הפטור הזה  :י גונןגב' אושרת גנ

א טפסים מקוונים, ולא באופן אוטומטי. זאת אומרת לא צריך למל ניתן?

צריך לפנות אלינו ולא צריך כלום. אנחנו עשינו מיפוי, ואנחנו שלחנו שולחים, 

אגוזי תתקן אותי, זה עדיין במשלוח או שזה כבר נשלח, מכתבים לבעלי 

עסקים. אנחנו יזמנו את זה, כל בעל עסק מקבל מכתב ובמכתב כתוב לו 

חודשים ממה שהוא  3שלחנו.  3שאנחנו הולכים לקזז אם הוא שילם מראש 

אם הוא שילם מראש, אנחנו מחזירים לו. ואם הוא לא שילם מראש, אז  שילם

  -אנחנו פוטרים אותו משלושת החודשים האחרונים. אז הכול נעשה

 

לא מחזירים אנחנו צוברים את זה לתקופה הבאה.   :מר יצחק אגוזי

  -אלא אם מישהו יבקש כסף
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קזזים, בכל מקרה אלה ששילמו מראש מת :י גונןגב' אושרת גנ

לא גובים מהם. זה יזום וזו עבודה מתקזזים איתם, אלה שלא שילמו 

אקטיבית שלנו, הם לא צריכים לפנות ומי שלא פונה פספסנו אותו, לא, זה לא 

ככה. אנחנו פונים ואנחנו מוודאים שאנחנו מגיעים לכולם ונותנים לכולם את 

 הפטור. 

 

אושרת שאלה לאגוזי. אגוזי, לפי מה שאתה אומר   :מר שמוליק מריל

אז לא תהיה לך פגיעה בתקציב, אבל תהיה לך פגיעה בתזרים. איך אתה רוצה 

לסגור את התזרים? ודבר שני, אני חושב שאתה אופטימי מידי כי אתה חושב 

 שאנשים יתחילו לשלם, יותר קשה לשלם את ההמשך מאשר עכשיו. 

 

אתה מדבר על המגורים או עדיין על אוקיי,   :מר יצחק אגוזי

 עסקים? 

 

 רק על המגורים.   :מר שמוליק מריל

 

תראו, אם ההנחה נכונה שאלמלא המבצע החוב   :מר יצחק אגוזי

הזה ילך לשנה הבאה, אז נכון אולי נגבה יותר ריבית, אבל כסף השנה לא 

וס אותם יהיה בתקציב. אנחנו בעצם אין לנו עניין שאנשים יצברו ריבית ולתפ

לשנה  6%על ריבית מאוד גבוהה, אתם יודעים שהריבית על חובות ארנונה 

לחודש. אז אין לנו עניין כזה לגבות מאנשים יותר ריבית ושלא ישלמו.  0.5%

לנו יש עניין שאנשים ישלמו בזמן, שהתקציב של המועצה יהיה בסדר, 

הם מקורות התזרים של המועצה יהיה בסדר, והשירותים של המועצה יהיה ל

מימון. כל המבצע הזה הוא נועד בכל זאת לעזור במידת האפשר, לעזור 

לאנשים לשלם את החובות שלהם עוד במהלך השנה הזאת, ולא לצבור את זה 

לשנה הבאה, כי אתם יודעים חוב שנצבר לשנה באה צריך לשלם אותו גם 
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 . . .. את זה מהחובות של שנה הבאה.  בשנה הבאה,.

 

אגוזי, לא שאלתי אם זה טוב או לא טוב, שאלתי   :למר שמוליק מרי

 איך אתה מתכונן... לתזרים. 

 

 מסתדר עם התזרים.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

מהחובות יממשו  100%-מבחינת המועצה עדיף ש  :מר יצחק אגוזי

 את ההסדר הזה. 

 

  -בסדר  :מר שמוליק מריל

 

ייגבו. מיליון ₪  4.5ואז זה אומר שכל   :מר יצחק אגוזי  האלה 

 

יודע להסתדר עם התזרים? זאת השאלה.  :י גונןגב' אושרת גנ  אתה 

 

 עם איזה תזרים האלטרנטיבה היא יותר גרועה.   :מר יצחק אגוזי

 

 תזרים המזומנים.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

תזרים המזומנים שיש לך כרגע. אגוזי, יש לך    :מר אלי כהן

  -מיליון ₪ 4.5גירעון עכשיו של 

 

.   :מר יצחק אגוזי  נכון

 

 איך אתה סוגר את זה?   :מר שמוליק מריל
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 4.5-שואל ידידי מריל, איך אתה מסתדר בלי ה   :מר אלי כהן

מיליון ₪ האלה, ואם הסעיף הבא, אני אקדים, למליאה הבאה זה לקחת עוד 

 הלוואה. 

 

לא, לא, לא, תראו אנחנו הצגנו שיש, הצגנו גם   :מר יצחק אגוזי

מיליון ₪.  13.5שיבה הקודמת שיש למועצה בעיה, כרגע לפי הערכתנו של בי

מיליון ₪ נובעים  4.5מיליון ₪  13.5-אני מקווה שאנשים זוכרים. מתוך ה

קיצצנו  50%מחובות מגורים. אנחנו עשינו את הצעדים שעשינו. אמרנו 

השארנו לראות מה אפשר  50%בתקציב, בתקציבים כאלה בתקציבים אחרים. 

הנותרים על מנת שלא נצטרך  50%-ור את המנסים לפטעשות. אנחנו ל

-את הור לפחות קצץ עוד שירותים, אנחנו רוצים לפטהלוואות, ולא נצטרך ל

שאין לנו פתרון כרגע אליהם. איך נתמודד עם זה? זה המבצע הזה. זה  50%

 2 ₪ בריבית, אבל מצד שני יכניס לנו 100,000-אומנם יגרום לנו "להפסיד" כ

יממשו אותו, יכניסו לנו  50%מיליון ₪, לא לפחות, אם  2.2מיליון ₪, לפחות 

.. ונסגור את הפער של ה 2 מיליון ₪ שנשארו לנו לצמצם אותו  6.5-מיליון ₪.

 מיליון ₪ או לכמה שלא יהיה.  3-מיליון ₪ או ל 4-ל

 

, מצד אחד יש כאן  win win situationיש כאן  :י גונןגב' אושרת גנ

ך אמיתי של תושבים שלא יכולים לשלם היום, והם צריכים פריסה ואנחנו צור

יכולים להקל עליהם בריבית. ויש כאן את הצורך שלנו לגבות את הארנונה 

הזאת, וזה תמריץ כדי שאנשים ישלמו את הארנונה. תראו, אחד הדברים 

שקורים עכשיו אנחנו רואים אותם בכל הרשויות, ואני מדברת עם ראשי 

יות קולגות, והם אומרים שיש פגיעה במוסר התשלומים. שגם מי שיכול רשו

לשלם היום פחות משלם. ברור שיש כאלה שנפגעו ובאופן ישיר הם לא יכולים 

בארנונה, זה דבר שנמצא בסדר עדיפות נמוך יותר מאשר אוכל לילדים. יחד 

 עם זאת יש על הדרך גם איזה שהיא לגיטימציה לא לשלם. אנחנו רוצים
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 , לתמרץ תושבים לשלם. ואני יכולה לספר לכם שהצורך הזה גם מהצד השני

שכמה דרות לפני שעלינו כאן לשיחת הזום, קיבלתי טלפון מתושבת שלנו 

אלמנה ועובדת בכל זאת פרנסתה בעבודה מאוד מאוד קשה,  67שהיא בת 

החודשים האחרונים, והיא אמרה:  4-והיא לא הצליחה לשלם את הארנונה ב

י מתחננת תורידי לי את הריבית', ולא יכולנו, כי לא הייתה החלטה כזאת, 'אנ

זו החלטה שאנחנו צריכים לקבל כאן. ואמרנו לה אנחנו נחזור אליך בהמשך 

נוכל לעשות. הפקידות לא יכולה על דעת עצמה בשיקול דעת  ונראה מה 

יט את להוריד את זה, זה החלטת מדיניות שלנו כחברי מליאה. ואם אנחנו נחל

ההחלטה הזאת כאן היום, ואנחנו נכין איזה שהיא הסברה טובה בעניין, 

ואתם תקבלו בוואטסאפ את התקציר ותוכלו להעביר לכל התושבים, כל אחד 

ביישוב שלו, נגיע לתושבים שזה נוגע אליהם, וזה בהחלט יכול להקל עליהם. 

וזו הסי בה שגם לכן ראינו בהצעה וביוזמה הזאת בהחלט הצעה מבורכת, 

ביקשנו כמו שאמרתי לעשות ישיבה שלא מן המניין, כדי שנוכל לפרסם את 

 ההחלטה הזאת עוד לפני הארנונה של יוני. ליטל רצתה להוסיף. 

 

 פעם נתנו הנחה למי שמזומן מראש, נתנו הנחה.   :מר שמוליק מריל

 

  -היום לדעתי :י גונןגב' אושרת גנ

 

בהנחה לשלם. לתת הנחה, לא  אולי למשוך אותם  :מר שמוליק מריל

 לחכות לסוף. 

 

אז שמוליק נתייחס לזה גם, אבל לפני כן ליטל  :י גונןגב' אושרת גנ

 ביקשה לדבר, בבקשה ליטל. 

 

י   :גב' ליטל רהב יודעים גם לפנ רק להוסיף משהו קטן, אתם 

הקורונה כל אחד במקרה הפרטי שלו הגיעו לכאן לא מעט תושבים, שבאו עם 
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ה ככה של תקופה ארוכה, וביקשו רק הקלה או פריסה של חוב ארנונ

תשלומים, אבל הם באו כבר אחרי הליכי אכיפה ומכתבים אדומים, ועורכי 

דין, וגם התהליך עצמו הוא לא נעים. ועכשיו שזה כבר ככה אחוז שהוא קצת 

יותר משמעותי ממה שאנחנו נתקלים בו בדרך כלל, וגם בגלל המציאות, אני 

הזדמנות טובה לבוא בטוב לתושב, ולעודד אותו להסדיר את חושבת שזו 

 התשלום הזה בצורה שתהיה לו נוחה. 

 

 אוקיי, תודה ליטל. ולשאלתך שמוליק אגוזי יענה.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

רק אני אומר שמבחינת החוק אין אפשרות לתת  :לימור ריבליןעו"ד 

י מספר שנים, שנותנים הנחה על מזומן, זו באמת הנחה שהייתה קיימת לפנ

אחוז הנחה למי שמשלם ארנונה מראש, אבל זה לא קיים יותר בחוק, וההנחה 

 הזו לא קיימת. 

 

 לא שומעים.   :מר אורי עצמון

 

סליחה, אני החלפתי היום משרדים ואני מתרגלת  :לימור ריבליןעו"ד 

למיקומים של המיקרופון של המחשב. אני אומרת שהנחת מזומן שהייתה 

ימת בעבר בחוק, היא אינה קיימת, ולכן גם אין לנו סמכות להחליט לגביה. קי

המחוקק לא מאפשר יותר לתת הנחה למי שמשלם את הארנונה השנתית 

 מראש. 

 

תודה לימור. ליאת בהחלט את צודקת להערתך,  :י גונןגב' אושרת גנ

. אנחנו ניתן כאן תקציב כדי שתוכלו להעביר את המסר הזה בצורה מסודרת

אנחנו נשלח לכם בוואטסאפ איזה שהוא פורמט, וכל אחד מכם יוכל להוסיף 

עוד דברים, ולכתוב שזה בהמשך לישיבת מליאה התקבלה החלטה כזאת 

וכזאת ואנחנו מבקשים לבשר את זה, וזה בהנחה שכמובן אנחנו נצביע בעד 
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 כאן עכשיו. הערות שאלות? 

 

יחס למה שמריל אמר אושרת אני רוצה דווקא להתי   :מר אלי כהן

בסוף הדברים, ולימור ענתה לו. בקדנציה הקודמת עד לפני לא מזמן היה נהוג 

גם לתת הנחה לתושבים שמשלמים מראש. יש לנו הרבה תושבים במועצה עם 

ן  מצב סוציו אקונומי גבוה. אני חושב שהיום ראשי הרשויות שיודעים שעניי

ות ביחד, זו לא צריכה להיות הארנונה הוא עניין מאוד רגיש, יכולים לפנ

יוזמה רק שלנו, כי כנראה שהיא מנוגדת לחוק, אני לא יודע לא קראתי את 

החוק עוד פעם, אבל אם לימור אומרת והיא עברה על זה, יכול להיות שלעצם 

האירוע עצמו, שאנחנו באירוע הקורונה, אפשר לפנות בצורה מסודרת למשרד 

יוק בא מהצד השני לאזן ולשפר את המצב הפנים ולבקש על זה אישור. זה בד

₪ הנחה. פחות או  100,000מיליון ₪ לעומת לתת  2הגרעוני מה זה לגבות 

יותר אם אני לוקח את זה ואני אומר אם יש אנשים שיכולים לשלם עוד פעם 

הנחה שהם קיבלו גם בעבר,  2%-או את ה 1%-מראש, ולקבל על זה את ה

רק של דרום השרון ותחשבו על זה. זה  כדאי לשקול את זה, זה לא בעיה

 פעולת מספריים שיכולה לעזור למועצה. 

 

ינצל   :מר יצחק אגוזי אני אגיד לך רק דבר אחד, מי שניצל בעבר 

בעתיד אם זה יהיה, וזה לא נכון שזה יהיה לדעתי, זה אנשים שאם הם לא 

תשלומים, והכל בא על מקומו  6-משלמים מראש הם משלמים כסדר וב

לום. אלה שלא משלמים לא מנצלים את ההנחה הזאת, ולכן מה שקורה בש

תמיד אני נזכר להגיד את זה, שמי שניצל את ההנחה הזאת זה חברת הנסון, 

הנחה שזה  2%מיליון ₪, וקיבלה  7מיליון ₪ או  6ששילמה צ'ק מראש של 

  -חתיכת סכום

 

  -אני לא מדבר על ארנונה עסקים   :מר אלי כהן
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אבל אי אפשר, גם דיברו על זה בישיבות מליאה   :אגוזימר יצחק 

ההם. ברגע שיש הנחה כזאת, כשהיה אפשר, ברגע שיש הנחה כזאת אתה לא 

מפלה ואתה לא אומר רק עסקים או רק מגורים או רק מי שחייב, רק מי שעם 

מהאנשים  80%-עיניים כחולות. זה לא עובד ככה. אם יש הנחה אז יש הנחה, ו

ותה זה לא אנשים שלא יכולים לשלם ופתאום יש להם כסף בגלל שמנצלים א

2%  .  הנחה, אין דבר כזה..

 

  -אבל עכשיו אנחנו מדברים אגוזי על מסלול   :מר אלי כהן

 

 פה אנחנו מנסים לעזור למי שלא יכול.   :מר יצחק אגוזי

 

  -רגע   :מר אלי כהן

 

. זה יותר מ  :מר יצחק אגוזי  . 2%-בהנחה..

 

. גם מה שאנחנו עושים עכשיו הוא סוג אני מנסה   :י כהןמר אל ..

של הקלה על אנשים שלא יכולים, ואני מתאר לעצמי שיש גם עסקים שלא 

  -יכולים. אני לא נכנס לזה. אני אומר כרעיון יכול להיות

 

..   :מר יצחק אגוזי  הרעיון אני אומר לך מה היה בעבר.

 

  -ודקלא, לא, אתה לא צ  :מר שמוליק מריל

 

 ניצלו אותו מי שצריך לנצל אותו.   :מר יצחק אגוזי

 

  -אגוזי אתה לא צודק  :מר שמוליק מריל
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 אתה לא צודק.    :מר אלי כהן

 

זה ממילא נכנס תחת הכותרת של חוב, וכשיש לך   :מר שמוליק מריל

חובות של הארנונה משנה שעברה, אתה לא מפעיל את משרד הפנים. ומי 

, אתה אומר לו: יאללה 5%ומר לך אני אשלם לך פחות שרוצה לשלם וא

 תשלם. 

 

 לא, לא, לא, למה אתה אומר ככה?   :מר יצחק אגוזי

 

 מה?   :מר שמוליק מריל

 

למה אתה אומר ככה? אם זה במסגרת של פסק דין   :מר יצחק אגוזי

 או הסכם פשרה זה סיפור אחר. 

 

 . לא, לא פסק דין, לא פסק דין  :מר שמוליק מריל

 

 בוודאי שכן. יש לי סמכות להפחית ארנונה?   :מר יצחק אגוזי

 

 לא להפחית זה כבר חוב.   :מר שמוליק מריל

 

 אז מה?   :מר יצחק אגוזי

 

 אתה גובה חובות.   :מר שמוליק מריל

 

 אני גובה חובות, אני גובה מה שצריך לגבות.   :מר יצחק אגוזי

 

ק הזה בכך שבלאו הכי אנחנו אני אסכם את הפר :י גונןגב' אושרת גנ
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צריכים לשלוח למשרד הפנים את הבקשה, אם אנחנו נצביע אנחנו נחלק את 

חלקים. בחלק האחד האם אנחנו בעד לעשות את פריסת  2-ההצבעה ל

התשלומים הזאת לינואר עד יוני ולוותר על הריבית, ואם כן האם אנחנו גם 

. אם כן אנחנו 2021י שנת רוצים לעשות את השלב שפורסים את זה גם על פנ

נוכל  צריכים אישור של משרד הפנים, וכשאנחנו פונים כבר למשרד הפנים 

לפנות גם בעניין של תמריץ תשלום מראש עבור מגורים, משום שלעסקים כבר 

היה תמריץ אחר, נכון מה שהיה הוא היה, אבל אנחנו מנסים משהו שכבר לא 

אפשר שאנשים יכולים לשלם על  קיים, ולבדוק אם אפשר לעשות את זה. אם

ונוכל לתת סכום של  ארנונת מגורים מראש, אני מקבלת את הסכום מראש 

הנחה, ומשרד הפנים יאשר לנו את זה, אז אני לא מוצאת סיבה שלא, אלא אם 

כן אגוזי אתה תמצא כלכלית שזה לא נכון. אבל בדיוק על אותו עיקרון 

וב שלהם, ומוכנים לוותר להם על שאנחנו עכשיו באים לעודד אנשים לשלם ח

₪ של  100,000-מיליון ₪ מאשר את ה 2.2-ריבית כי עדיף לנו לקבל את ה

  -הריבית, אז זה על אותו עיקרון ולכן גם שמוליק וגם אלי

 

  -הסברתי שזה לא אותו עיקרון, אבל איך שאת  :מר יצחק אגוזי

 

  -אני חושבת :י גונןגב' אושרת גנ

 

זה לא אותו עיקרון כי זה לא אותם אנשים שינצלו   :מר יצחק אגוזי

 את זה. 

 

בסדר. זה אותו עיקרון לקופת המועצה אנחנו  :י גונןגב' אושרת גנ

 יכולים להכניס עכשיו יותר כספים. 

 

אושרת מבחינת קופת המועצה מי שהסיכוי לראות   :מר יצחק אגוזי

בחינת קופת ממנו כסף בסבירות גבוהה, אין טעם לתת לו הנחה כזו, מ
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המועצה. מי שהסיכוי ללא מבצע ללא הנחה מסוימת בריבית, הסיכוי שהחוב 

שלו ייגבה בשנה הבאה אם בכלל, לאותם אנשים יש עניין לעשות את ההסדר 

 הזה. 

 

  -הבנתי מה שאתה אומר :י גונןגב' אושרת גנ

 

  -אושרת, אגוזי צודק רק במידה   :מר אלי כהן

 

 כלית, כלכלית. כל :י גונןגב' אושרת גנ

 

 כלכלית.   :מר יצחק אגוזי

 

צודק רק במידה ובישיבה הבאה הוא לא יבוא ויגיד    :מר אלי כהן

  -לנו: חברים יקרים בגלל שהסיטואציה מחפירה עכשיו

 

 יש בעיית נזילות וצריך הלוואה.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

נזילות ויש בעיה של תזרים. יש לך   :מר אלי כהן עכשיו  יש בעיית 

  -הזדמנות

 

חברים תכתבו לי בצ'ט מי שרוצה לדבר, אי אפשר  :י גונןגב' אושרת גנ

ככה כי אני לא יכולה לשמוע את כולם, תכתבו בצ'ט. אז נכון מה שאלי אומר, 

שווה לעשות את הבדיקה הכלכלית וגם את הנזילות, לא רק תקציב אלא גם 

יקה הזאת, ואם נראה לנכון נזילות. ולכן אני מבקשת מאגוזי לעשות את הבד

שיש מקום לבקש בקשה כזאת, אגב גם אם יש בקשה כזאת זה לא אומר 

שצריך לנצל אותה, היא לפחות עומדת לרשותנו, ואם לא יהיה צורך אז לא 

ננצל אותה. אז אנחנו נכתוב את זה, לימור במכתב שאת מנסחת למשרד 
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כם. ועכשיו אני רואה המטלות שהם אצלכם לפתח 2הפנים יחד עם אגוזי. אז 

שיש כאן בקשה לדבר, מי ביקש כאן? יעקב ביקש. איזה יעקב? יענקל'ה או 

 יעקב אברהמי. 

 

יעקב אברהמי. תראו, העניין הוא באמת שום הנחה   :מר יעקב אברהמי

לא תעזור, שום דבר. העניין הוא כמו מועצה גם אצל המשפחות המתקשות 

, ולכן תשלום הארנונה למועצה זה בתזרים מזומנים. אין למשפחה הכנסה

באמת דבר שהוא חשוב למשפחות, אבל לא בסדר עדיפויות ראשון. ולכן כל 

אנשים עוד לא חזרו לעבודה, חלק מהם גם אם ההידברויות האלה לא עוזרות. 

יחזרו הם צברו חובות, הם לקחו הלוואות לתקופה שהם לא עבדו, והם 

יעזור לנו. אנחנו חייבים למצוא פתרון, נמצאים פה בין הפשיט והסדן וזה לא 

גם נדמה לי שדיברתי על זה באחת הישיבות הקודמות, שהחוב הזה יגלוש 

לשנה הבאה. בשנה הבאה אני מציע, שוועדת ההנחות או ועדה כלשהי, תיקח 

את כל הצבר של התושבים בארנונת מגורים שלא הצליחו לשלם, ותפרוס את 

ואת החוב גם תצמיד אותו לשנה הבאה, ותיתן להם הקלה גם הארנונה שלהם 

בריבית או בהפרשי הצמדה או במשהו, ולא יתחילו נגדם בהליכי גבייה. אחרת 

באמת אנחנו סתם, בחודש הבא נדבר אותו דבר על אותו נושא, זה לא יעזור. 

כי מישהו עם משפחה עכשיו, אחד מבני הזוג חוזר או ששני בני הזוג חוזרים, 

חודשים. מאיפה הם ימצאו כסף לשלם ארנונה  3היו להם הוצאות במשך 

במבצעים או בזה. זה באמת לא ענייני. והמועצה תצטרך לקחת הלוואה מול 

ההלוואה הזאת יהיו לה את התקבולים של שנה הבאה של המשפחות האלה 

  -וזהו. אני לא חושב שאנחנו

 

שאנחנו מציעים כאן,  יעקב אני חושבת שההצעה :י גונןגב' אושרת גנ

שהיא בכפוף לאישור משרד הפנים להעביר את הפריסה גם לשנה הבאה, היא 

  -מה שאתה מדבר עליו. אנחנו מדברים גם על האפשרות לפרוס
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אני לא בעד לעשות את כל שאר הדברים, אני אומר   :מר יעקב אברהמי

 זאת ההצעה, זה המתווה הנכון. 

 

אלי בן גרא מבקש לדבר, אבל לפני כן אני . 100% :י גונןגב' אושרת גנ

רוצה אגוזי, לא לפני כן, אחרי זה אתה תתייחס למה שמירב כותבת לנושא 

האם הנושא הזה יכול להפלות תושבים שמתאמצים כן לשלם ולא מתומרצים, 

 תתייחס לזה אחרי שאלי בן גרא ידבר. 

 

ת בחוק, אני רוצה להזכיר לכולם שיש ועדת הנחו  :מר אליהו בן גרא

וצריך להפנות לשם את האנשים. מי שבאמת יש לו בעיות, אני ישבתי באחת 

הקדנציות בוועדה. זאת ועדה רצינית שבודקת את כל ההיבטים, ויש לה את 

 הסמכות בחוק לתת לה הנחה. 

 

 כן. לימור את רוצה להתייחס לוועדת הנחות?  :י גונןגב' אושרת גנ

 

ישיבת המליאה הקודמת קיימנו ישיבה  אנחנו אחרי :לימור ריבליןעו"ד 

של ועדת הנחות, וקבענו כבר ישיבות על מנת לדון בבקשות של תושבים שיפנו 

ויבקשו לקבל הנחה, עקב שינוי במצב החומרי שלהם בעקבות המצב, בעקבות 

הקורונה. ויש לנו ישיבה כזו אם אני זוכרת נכון כבר בשבוע הבא. החברים בה 

ירב זילברבוים. אז אנחנו נדון, אני יכולה להגיד שנכון גם כמובן רחל רבר ומ

לשבוע שעבר כשקיימנו את השיחה לא קיבלנו בקשות בכמות גדולה מאוד. 

אבל אנחנו כמובן נדון בכל בקשה, בשביל זה פינינו וקבענו שאנחנו נידרש 

 ונדון בכל בקשה של כל תושב. 

 

ר הזה, שמירב אני רק אומר עוד משהו בהקש :י גונןגב' אושרת גנ

מבקשת לדעת אם אפשר להגדיל את תקציב ועדת ההנחות. אז בואי אולי רק 

תסבירי שבעצם ועדת הנחות הרי עובדת, מירב את גם בוועדה נכון? גם חברה 
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 בוועדה. אז בואי לימור תתייחסי לזה. 

 

כעיקרון התקציב של ועדת הנחות הוא לא תקציב.  :לימור ריבליןעו"ד 

ת העבודה שהוועדה עובדת אישרנו מראש את התקציב השנתי זאת אומרת הנח

שעומד לרשותנו. הגדלה שלו המשמעות שלה היא פגיעה בעצם בתקציב שעליו 

התבססנו השנה, שכבר גם ככה אנחנו כרגע מרדדים, אבל כן קבענו באותה 

ישיבה מירב שאנחנו קודם נבין כמה בקשות מוגשות, מה השווי שלהם, ואז 

  -חושבים ולראות. בשלב הזהנוכל לעשות 

 

נכון, ולכן אני אומרת שכל העניין הזה יעלה לנו  :גב' מירב זילברבוים

 הרבה כסף, ולא בהכרח יש לו צורך אמיתי. 

 

 מה לדון בבקשות של תושבים? לא הבנתי.  :לימור ריבליןעו"ד 

 

לא, לתת את כל התמרוץ הזה, כל התמרוץ הזה  :גב' מירב זילברבוים

  -בה כסף, כאשר אנחנועולה הר

 

מירב שנייה סליחה רגע, סליחה שאני קוטעת  :י גונןגב' אושרת גנ

אותך, פשוט יכול להיות שמשהו לא היה ברור, אז אני אעביר עכשיו את 

עתידיים, התמריץ מתייחס לכל אלה  המסר. התמריץ לא מתייחס לתשלומים

ינואר פברואר מרץ ואפריל.   שכבר לא שילמו את 

 

נכון, אבל ועדת הנחות יכולה לדון בבקשות  :ירב זילברבויםגב' מ

 שמוגשות לגבי השנה הנוכחית מינואר ועד דצמבר.

 

  -אוקיי תודה. תודה להבהרה שלך. אנחנו :י גונןגב' אושרת גנ
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.   :מר דני ברכה  אני לא מצליח להיכנס אבל אני רוצה להגיד משהו

 

י זה יענקל'ה ביקש כאן בצ'ט רגע, רגע שנייה לפנ :י גונןגב' אושרת גנ

יפה מאוד, לשאול לגבי תזרים המזומנים. האם הוויתור על הריבית שמוערכת 

מיליון ₪ שאולי נצליח לגבות כתוצאה מזה,  ₪2.2 אל מול  100,000-כרגע ב

האם זה יכול לפגוע ולא רק אם זה, אם יש לנו בעיה של תזרים מזומנים? נכון 

 יענקל'ה? 

 

 נכון, נכון, בדיוק.   :עובדיה יעקבמר 

 

 אז אגוזי.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

 על זה בדיוק רציתי לדבר.  :מר דני ברכה

 

 אז דני הנה קלענו לדעת גדולים.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

לא, אבל לפני שאגוזי עונה. אני רוצה להגיד שלגבי   :מר דני ברכה

חנו צריכים ללכת אלה שאין להם אפשרות לשלם, אין לנו הרבה ברירה ואנ

לקראתם, אבל אני מבין מה שאגוזי אומר לגבי העסקים ואלה עם הסוציו 

אקונומי הגבוה שיכולים לשלם מראש. אבל לא כולם משלמים מראש. אבל 

אם ניתן איזה שהוא תמריץ, ומה שאלי אמר קודם שלא ייקרה שבעוד ישיבה 

אה, אולי במקום עוד שתיים שנצטרך בגלל תזרים המזומנים לקבל עוד הלוו

זה נתמרץ בצורה שמותר לנו את אלה שיכולים עכשיו לשלם את הכול עד 

וניתן עוד איזו הנחה של עוד אחוז או  הסוף, וזה יעזור לנו בתזרים המזומנים 

יודע מה, לאלה שישלמו מעכשיו עד הסוף. זה מה שאני מציע.   אני לא 

 

תענה גם ליענקל'ה וגם תודה דני, אז אגוזי בבקשה  :י גונןגב' אושרת גנ
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  .  לדני

 

הייתה שאלה פה על אפליה כביכול, אז כמובן זה   :מר יצחק אגוזי

לא אפליה, זאת אומרת מי שמשלם בזמן משלם את הקרן ובא לציון גואל. 

הוא משלם את הקרן של מה שהוא חייב, ובזה נגמר העניין. בהצעה שאנחנו 

.. על קרן, ולכן אין פה מציעים פה בעצם ממשיכים לשלם את כל הקרן.

הפניה, ויתרה מזאת משלמים גם הצמדה, אם יש הצמדה חיובית או אם יש 

הצמדה שלילית אז גם כן. אבל כל הוויתור פה על "הקנס" שאם לא שילמת 

בזמן, לכן אני לא רואה בזה איזו בעיה של אפליה. זה לשאלה של מירב. 

רימית. זה לא שאין כסף לשאלה של יעקב עובדיה, תראו הבעיה היא לא תז

לשלם מחר בבוקר משכורות, הבעיה היא יותר בעיה תקציבית. כי דחייה של 

התשלום יכולה לגרום לזה, יכולה בסופו של דבר לגרום לזה שהחוב הזה הוא 

יהיה במידה מסוימת חוב אבוד בחלק מהמקרים. הכול יכול לקרות. 

ם לחוב, וזה לא שהם כשאנשים חייבים הרבה כסף, ואחר כך זה מצטרף לה

עוזבים את הנכסים, קודם הם חייבים לשלם גם את השוטף, והם לא יכולים, 

 .. בסופו של דבר מה שקורה זה נכנס לפשיטת רגל, ההוא נכנס לכינוס נכסים,.

יוצא מצב שאתה לא רואה בכלל את הכסף. כמובן שיש בעיה תזרימית אם 

אבל זה שנדחה את זה שנים.  3מישהו ישלם את החוב של השנה בעוד 

בחודשיים שלושה וארבעה או אפילו לתחילת שנה הבאה, דרך אגב ההצעה 

המקורית הייתה, היא קיימת, חשבנו שהפריסה תהיה עד מחצית שנה הבאה, 

יוני. ואז הסתבר שהסמכות היא לא שלנו. הסמכות שלנו היא לאשר רק  עד 

אם מישהו יכול , פריסה מעבר למהלך השנה כנראה שבמהלך השנהפריסה 

לאשר לנו אותה, זה רק משרד הפנים, אם באמצעות חקיקה או באמצעות 

תקנה או באמצעות אסמכתה אחרת. וגם הפריסה עד יוני לא בעיה של תזרים, 

כי אנחנו נפרוס... מהיום ליוני, הוא ישלם את החוב שלו עכשיו בנוסף לזה 

ף, כי אחרת כל שהוא ישלם את השוטף ויש לו גם תמריץ לשלם את השוט

.. גם התושב  ההסדר יתבטל, אז נוסיף לו את החלק היחסי לחודשים הבאים.
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מרוויח, גם המועצה מרוויחה שישלמו לה את השוטף, שישלמו לה את 

החובות, נכון בפריסה קצת יותר ארוכה, אבל הבעיה הגדולה היא תקציבית, 

 שנה הזאת. אם לא ישלמו אז התקציב של המועצה יהיה בגירעון לפחות ב

 

אוקיי, תודה אגוזי. דודל'ה עכשיו, ואחר כך תענה  :י גונןגב' אושרת גנ

 לאיתן יפתח על מה שהוא שאל האם זה משפיע גם על ארנונת ועד. 

 

בגדול אני בעד, אני רוצה להוסיף הערה אחת, אני   :מר דוד משה

, אם חודשים, לראות אם יש הענות למבצע הזה 3מציע לקבוע נקודת זמן של 

חודשים זה זמן לראות,  3יש בכלל תזוזה, מה ההשפעה לתקציב השוטף שלנו. 

היום קשה רק חוזרים לעבודה מי שחוזר. לחכות עד סוף השנה לראות את 

 התוצאות של מה שאנחנו מחליטים, נראה לי בעייתי. 

 

  -לא זאת הכוונה דודל'ה. הכוונה הייתה  :מר יצחק אגוזי

 

אישית בתור מי שעסק הרבה בגבייה, דחיית בגדול   :מר דוד משה

תשלום ללא ביטול חלק מהחוב לא עוזרת למי שבבעיה, היא רק מכניסה אותו 

 יותר עמוק באדמה. אבל זה מניסיון אישי לא קשור כרגע. 

 

בכל מקרה הכוונה הייתה, אולי זה באמת צריך   :מר יצחק אגוזי

ות אותו נניח לצורך להיות בהצעת ההחלטה, שאת ההסדר הזה צריך לעש

, אבל צריך לתת לו נקודת זמן שצריכים 31.7.20אולי עד  1.7.20העניין עד 

לבצע את ההסדר. כי אם לא ניתן איזה שהיא נקודת זמן מתי נתחיל לאכוף 

את החוב הזה. מי שלא עושה הסדר, צריך להיכנס להליך של אכיפה. מתי 

יפה. אז כל עוד ניתן את שהוא אנחנו צריכים להכניס אותה להליך של אכ

המרווח זמן שבו ניתן לעשות את ההסדר, כמובן שלא נפעל בהליך של אכיפה, 

כמועד, חודש וחצי  1.7.20-אז גם זה צריך לקחת בחשבון, ולכן אני מנסה... ב
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מהיום אנשים שיש בכוונתם לעשות הסדר, אז יתבקשו לעשות את ההסדר 

כנראה שיהיה פה איזה שהוא טופס כנראה, ליטל תקני אותי אם אני טועה, 

ממוחשב באתר אינטרנט של המועצה, לא צריך לבוא לפה, לא צריך לצלצל, 

יהיה אפשר למלא ונעשה את ההסדר, אנשים יחתמו על מה שיחתמו והכול 

יהיה בסדר. מי שלא יעשה הסדר או מי שיעשה הסדר ולא יעמוד בו, ייכנס 

 באופן אוטומטי להליך של אכיפה. 

 

אוקיי, אגוזי תודה. אני מבקשת שתתייחס לשאלה  :י גונןאושרת גנ גב'

 -של איתן בנושא של ה

 

כן, התשובה היא חיובית. זה כמו שמישהו אמר   :מר יצחק אגוזי

אתמול אמר לא, אבל התשובה היא חיובית בוודאי, זה יחול על כל החיובים 

 השוטפים שיש בתלוש הארנונה. 

 

 זה יופיע על היישובים? אבל איך   :מר איתן יפתח

 

עכשיו אגוזי יש כמה שאלות, אני רוצה לרכז כמה  :י גונןגב' אושרת גנ

 שאלות. 

 

 איך זה ישפיע על היישובים?   :מר איתן יפתח

 

בקיצור אנחנו מחליטים עכשיו גם בשביל הוועדים   :מר דני ברכה

 המקומיים. 

 

 בוודאי.   :מר יצחק אגוזי

 

 נתי איך זה ישפיע על היישובים? לא הב  :מר איתן יפתח
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תראה, חוב שלא נגבה, בארנונת ועד מקומי חוב   :מר יצחק אגוזי

 שלא נגבה היישובים לא מקבלים אותו. 

 

 על איזה סדר גודל מדובר?   :מר איתן יפתח

 

מהחובות של המועצה. נניח לצורך  1/3זה בערך   :מר יצחק אגוזי

מיליון ₪, אבל חוב שלא  ₪1.5 אז זה עוד מיליון  4.5העניין אם המועצה זה 

ייגבה יישובים לא יקבלו אותו. אם כתוצאה מההסדר חלק מהחוב הזה כן 

ייגבה, אז כמובן שמי שירוויח זה היישובים. נכון בלי מרכיב הריבית, אבל זה 

 העיקר שהכסף העיקרי ייכנס הקרן. מזערי. 

 

כמה שאלות. תכתוב לך אגוזי בבקשה תענה כאן על  :י גונןגב' אושרת גנ

אותם, אני מקריאה לך אותם, כי אני לא בטוחה שאתה רואה את זה כאן 

בצ'ט. אם יש אפשרות להכניס להצעה שבמידה ולא יוחזר החוב בסוף 

התקופה, הריבית של הפיגורים מזמן תחילת החוב תחושב באופן מלא. ליאת 

 יבית. שואלת אם מישהו לא יעמוד בהסדר שיצטרך לשלם את כל הר

 

מי שלא יעמוד בהסדר ההסדר יבוטל, והוא ייכנס   :מר יצחק אגוזי

 להליך של אכיפה על כל החוב. 

 

 הכנסנו את זה.   :גב' ליטל רהב

 

.     :דובר  יש לי שאלה לאגוזי

 

רגע שנייה אבל יש כאן שאלות שכבר כתבו בצ'ט,  :י גונןגב' אושרת גנ

ה למחצית שנה הבאה, מה זה ואני מתייחסת לפי הסדר. אם נאפשר דחיי
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יעשה לדו"ח השנתי ולאיתנות המועצה מיענקל'ה עובדיה. אחר כך גילה, האם 

תצטרך להיות בקשה, כלומר פנייה מצד התושב, ולאן הפנייה תיעשה? אגוזי 

ענה על זה. ליטל, ברגע שנקבל את אישור המליאה ואישור משרד הפנים נוציא 

ך כך שיהיה נגיש לתושב, זה בסדר זה הנחיות מסודרות ונייעל את התהלי

תשובה לגילה. גילה גם אומרת שזה לא בסדר להחליט ליישובים, אבל אגוזי 

ענה על זה, כי זה לא אנחנו מחליטים. מי שהחליט לא לשלם זה התושב. זאת 

אומרת היישוב לא קיבל את הכסף, אנחנו עוזרים לתמרץ את התושב שישלם. 

וב. ויעקב אברהמי רוצה לשאול שאלה, ואחר כך ישלם למועצה ישלם גם לייש

אלה קון אם משרד הפנים מאשר מיידית החלטת מליאה? התשובה היא לא, 

 ימשרד הפנים לא מאשר מיידית שום דבר בעיקרון, הוא מאשר כל דבר אחר

ובתקופת  ם הוא מאשר, אבל אנחנו כאן בתקופת חירוםהרבה מאוד זמן א

ייחסות תהיה מהירה. אנחנו יכולים להגיד קורונה, ואנחנו מקווים שההת

שאת החלק הראשון שאנחנו סוברניים לקבל לגביו החלטה, אנחנו יכולים 

זה  2021לקבל כאן וליישם מיד. החלק השני שמדבר על פריסה גם על שנת 

 דורש אישור של משרד הפנים. אגוזי אז תענה בבקשה לשאלות שנשאלו כאן. 

 

יענקל'ה, אם הדחייה תהיה למחצית  לשאלה של  :מר יצחק אגוזי

שנה הבאה, כמובן באישור משרד הפנים, אז תהיה בעיה בדו"ח השנתי של 

המועצה, אבל השאלה אם האלטרנטיבה יותר טובה. אלטרנטיבה שבכל מקרה 

לא ישלמו. אבל ככה לפחות כן ישלמו, אני מזכיר לכם שגם אם תהיה דחייה 

ות מיולי. זאת אומרת שביולי אתה למחצית שנה הבאה, ההסדר יתחיל להי

.. השוטף כן ישלמו, ישלמו  מבטיח לעצמך שא' את יולי ואוגוסט וספטמבר.

חצי במהלך השנה הזאת, ישלמו חצי מהחוב, רק חצי יידחה לשנה הבאה. אני 

חושב שהאלטרנטיבה היא יותר גרועה, כי ככה לא ישלמו בכלל את החוב, ולך 

כשאתה מכניס בן אדם להסדר גם אם אתה  תדע אם בכלל ישלמו את השוטף.

חורג מהשנה הקלנדרית הזאת, אבל הוא נכנס להסדר ומשלם לפי ההסדר, אז 

זה מצב יותר טוב מהאלטרנטיבה שלא לשלם בכלל. זהו הנגישות לבקשה 
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  -תהיה

 

 השאלה האחרונה גילה.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

 לא, אני גם רוצה לשאול.   :מר יעקב אברהמי

 

 הא יעקב סליחה, אתה קודם ואחר כך גילה.  :י גונן' אושרת גנגב

 

אגוזי רציתי לדעת אם המועצה יכולה להגיע לאיזה   :מר יעקב אברהמי

שהוא הסדר עם אחד מהבנקים, או בבנק הראשי שהיא עובדת איתו, שבו 

המועצה תוכל להפנות אנשים שאינם יכולים כרגע לשלם ארנונה, לקבל 

שהם יקבלו הלוואה מהבנק בלי ערבות של המועצה או משהו הלוואה מהבנק, 

נניח נצליח או  כזה, והכסף הזה... למועצה כתשלום עבור הארנונה שלהם. אם 

ננהג בו כמי שלא  תצליח לעשות את זה, מי שלא ירצה לקחת את ההלוואה 

 מוכן לשלם את החוב שלו. 

 

 מי יהיה ערב להלוואה?   :מר דני ברכה

 

 אותם אנשים, מה זה סכומים לא גדולים.   :מימר יעקב אברה

 

 מי יהיה ערב? הבנק לא ייתן הלוואה בלי ערבים.   :מר דני ברכה

 

מה פתאום, אנחנו במצב סוציו אקונומי, יש עניין   :מר יעקב אברהמי

 של תזרים מזומנים למשפחות. 

 

אנחנו לא נכנסים לכיס של האנשים לבנקים. אפילו   :מר יצחק אגוזי

 -ובדיםלע
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 )מדברים יחד( 

 

 אגוזי אתה רוצה לענות בבקשה?  :י גונןגב' אושרת גנ

 

כן, הבנק כל אחד שמבקש ממנו הלוואה עושה   :מר יצחק אגוזי

בדיקה אם הוא רוצה לתת הלוואה לאותו בן אדם, אם יש לו איתנות, אם יש 

ק, לו ערבים, אם יש לו מה למשכן. זה שהמועצה תפנה את התושב לאותו בנ

זה לדעתי לא מעלה ולא מוריד, הבנק יעשה את הבדיקה, ואם הוא ירצה 

הלוואה לאותו בן אדם כי יש לו יכולת כזאת, יש לו איתנות פיננסית, יש לו 

ייתן, ואם לא אז הוא לא ייתן.  הבנקים לא יעבירו ישירות ערבים, אז הוא 

 בלי הוראה של הבן אדם. 

 

 גילה בבקשה שאלה אחרונה.  אגוזי תודה, :י גונןגב' אושרת גנ

 

 חבר'ה אנחנו טוחנים כבר שעה, מה קרה לכם?   :מר אורי עצמון

 

  -נכון, אבל :י גונןגב' אושרת גנ

 

 אורי אתה ממהר לים או לבריכה אני רואה.   :מר יעקב אברהמי

 

  -חברים, אבל כל אחד רוצה :י גונןגב' אושרת גנ

 

 ם אחרי השני אותו דבר. לא, חוזרים על הדברי  :מר אורי עצמון

 

 גילה ואחר כך יענקל'ה עובדיה ואנחנו מסיימים.  :י גונןגב' אושרת גנ
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.   :גב' גילה פרין . אני מבינה את הדחיפות שבצורך בהחלטה.

ויוני, ולכן אני מבינה  בתחילת חודש הבא יש הליכי גבייה על החודשיים מאי 

ה, על ההצעה של ליטל את הדחיפות של הישיבה ואני מברכת גם על ההחלט

שהובאה למליאה, אני מברכת עליה. יחד עם זאת נכון זה יהיה מסורבל לפנות 

. להקריב את הריבית על המזבח ששת החודשים  ליישובים ולראות..

האחרונים ככול ולא שולם, אבל את חלק של היישובים אולי ניתן להשיג את 

הם נחשבים כמי  ההסכמה שלה ולדאוג להגיד... ישיבו עד סוף השבוע

שנכנסים גם הם לתוך ההסדר, בואו נאמר למען השקיפות, למען השיתוף, 

למען העניין הזה. לא להחליט בשביל היישובים שגם הם נכנסים להסדר הזה. 

וכל יישוב יחליט עד סוף השבוע, עד יום חמישי הקרוב שלא, אז שיהיה 

.. שהוועד המקומי החליט שלא. הבנתי  שאת ההסדר הזה ואת פוזיטיבית בכל.

יכולת ההצטרפות אגוזי רוצה להגביל עד יולי, אני נגד עד יולי, זה מעט מידי 

שזה יהיה  1.9זמן, אני חושבת שלתת לזה רבעון לא יקרה שום דבר אם עד 

רבעון, אנחנו ניתן צ'אנס לאנשים להצטרף להסדר הזה, וכל הזמן לפרסם לא 

שלנו שוב ושוב ושוב את ההצעה  פעם אחת, לפרסם את זה באמצעי התקשורת

הזאת, כל הודעה שאת רואה בצ'ט שלנו של המליאה, שזה משהו חשוב אני 

מפרסמת את זה בוואטסאפים באתר בפייס של המושב, אני חושבת שכל אחד 

 .. מאיתנו צריך לעשות את זה, ולא לעשות פרסום חד פעמי שוב ושוב. ככה.

וגם לטובת אנשי המועצה וגם  יהיו יותר ויותר מצטרפים יהיה לטובתם

 לטובת המועצה, ברור שזו המטרה. תודה. 

 

 תודה גילה, יענקל'ה.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

אני מציע לא כל כך שואל, להחליט היום את מה   :עובדיה יעקבמר 

שמונח בפנינו, בעצם לאפשר את הדחייה הזאת בלי ריבית עד סוף השנה, 

ים למשהו כמו סוף אוגוסט. אז התמונה ולהמתין עם הפנייה למשרד הפנ

 תהיה הרבה יותר ברורה גם לתושבים וגם לנו. 
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משרד הפנים לא יענה לנו כל כך קרוב, גם אם היום  :י גונןגב' אושרת גנ

נכתוב לו את הבקשה, עד שהוא יענה לנו, אתה באוגוסט תקבל את זה, 

 באוגוסט שנה הבאה. 

 

דגיש שריבית... וזה תושב, גם אושרה חשוב לה  :גב' ליטל רהב

בסופו של דבר מדובר על פר תושב, זה שקלים בודדים עד עשרות שקלים, זה 

 לא סכום מאוד מאוד מאוד גבוה. 

 

אז זה גם לא תמריץ מי יודע כמה, את יודעת זה  :י גונןגב' אושרת גנ

 משחק לשני הכיוונים. 

 

 זה מה יש.   :גב' גילה פרין

 

ך להיות תמריץ יותר כשבאמת זה הרציונל זה הופ  :גב' ליטל רהב

 שרצינו לתת אפשרות לפריסה נוחה של תשלומים. 

 

נראה לי שניתחנו את זה לעומק ולרוחב  טוב חברים :י גונןגב' אושרת גנ

על כל ההיבטים האפשריים, כאלה שחשבנו עליהם כאלה שלא חשבנו עליהם. 

אומרת אני הייתי אני חושבת שזה בשל בהצבעה, וביחס למה שגילה כאן 

אומרת שאנחנו נקבל החלטה גורפת, ויישוב שלא ירצה להיות חלק מזה, אז 

יודיע לנו. אגוזי יש לך בעיה לעשות את ההפרדה הזאת?   הוא 

 

יש בעיה כי אם יישוב יאמר לא, אז התושבים לא  :לימור ריבליןעו"ד 

  -ייהנו

 

  -אנחנו לאיישוב? אנחנו עובדים מול תושבים,   :מר יצחק אגוזי
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 לא, לא, לא, אנחנו מדברים על ארנונת הוועד.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

  -אבל אי אפשר להפריד :לימור ריבליןעו"ד 

 

 אין הפרדה.   :מר אורי עצמון

 

 אי אפשר.   :מר יצחק אגוזי

 

 אין הפרדה?  :י גונןגב' אושרת גנ

 

 לא.   :מר יצחק אגוזי

 

 פרדה אז אנחנו ניקח את זה ביחד. אם אין ה :י גונןגב' אושרת גנ

 

 ... מה שזה נו.   :מר אורי עצמון

 

מה לזה תיתני הנחה, לזה לא תיתני הנחה, לזה   :מר יצחק אגוזי

  -תיתני פריסה

 

לא, אם אתה לא עושה הפרדה בגבייה, אז אין מה  :י גונןגב' אושרת גנ

 לדבר. חשבתי שיש לך הפרדה. 

 

 . לא, לא, לא  :מר יצחק אגוזי

 

בסדר אוקיי. אז אם כך אני מבקשת לימור  :י גונןגב' אושרת גנ

שתקריאי את הצעת ההחלטה ותחלקי אותה לשני חלקים, כך שההצבעה תהיה 
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 הצבעות שונות.  2הצבעה כפולה. זאת אומרת ננסה 

 

אוקיי, אז ההחלטה הראשונה היא כדלקמן:  :לימור ריבליןעו"ד 

יוני המליאה מחליטה לפרוס את תשלום ה ינואר עד  ארנונה בגין החודשים 

, וזאת בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא תוספת 31.12.20עד ליום  2020

תשלומי פיגורים. במקביל יתבצע תשלום חיובי הארנונה בגין חודשים יולי עד 

 4. אישור זה ניתן בהתאם לסמכותה של המועצה, כקבוע בסעיף 2020דצמבר 

ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה.  )א( לחוק הרשויות המקומיות

תושבים שמעוניינים בפריסת התשלומים כאמור, יגישו בקשה באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של המועצה. תושבים שלא יעמדו בפריסת חובם 

 ההסדר לגביהם יבוטל ולחוב יתווספו תשלומי פיגורים. 

 

 תיקון קטן, לאפשר.   :מר אורי עצמון

 

 ומה אמרנו?  :י גונןת גנגב' אושר

 

 ... בהתחלה.   :מר אורי עצמון

 

 איך פתחת את זה לימור?  :י גונןגב' אושרת גנ

 

 מליאת המועצה מחליטה לפרוס, לאפשר אוקיי.  :לימור ריבליןעו"ד 

 

 לאפשר.   :מר אורי עצמון

 

 תודה אורי, הערה טובה. נעלה להצבעה, מי בעד?  :י גונןגב' אושרת גנ

 

לא, לא, יש לי הערה רגע, רגע, לא כולם יכולים   :ב אברהמימר יעק
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ו  בטופס מקוון, צריך לתת אפשרות לאנשים שלא יודעים מה זה, שיפנ

ויודיעו.   למחלקת הגבייה 

 

אוקיי בסדר, הערה נכונה. מי בעד? מי נמנע? תגידו  :י גונןגב' אושרת גנ

נע שיגיד את זה בקול כי אולי אני לא רואה את כולם, אם יש מישהו שנמ

 . mute-בקול. גילה? גילה את נמנעת? תפתחי את ב

 

אני אומרת שצריך להגביל את פרק הזמן של   :גב' גילה פרין

הפנייה. זה לא בא לידי ביטוי בהחלטה, לא ייתכן שמישהו יפנה גם בדצמבר. 

 אנחנו קובעים עד תאריך מסוים יש צ'אנס לנצל את הפנייה הזאת. 

 

אוקיי, יש כאן את זה, זה אולי לא נאמר עכשיו,  :גונן יגב' אושרת גנ

 אבל דיברנו על חודש וחצי. 

 

 למה?   :גב' גילה פרין

 

 אבל זה לא כתוב בהחלטה.   :מר דני ברכה

 

  -זה לא כתוב בהחלטה וגם אני  :גב' גילה פרין

 

 אגוזי, אתה דיברת על חודש וחצי נכון?  :י גונןגב' אושרת גנ

 

יוני, יולי, אוגוסט. וגם לא ... הפנייה תהיה לרבעון   :גב' גילה פרין

יוני כולל הפריסה וההטבה הזו.  5הבנתי אם זה רק על   חודשים או 

 

 כשאומרים עד, בשפה המשפטית זה תמיד כולל.  :לימור ריבליןעו"ד 
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 כולל, כולל.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

 עד זה כולל מה שנקרא.  :לימור ריבליןעו"ד 

 

 אז מותר להגיד עד, לימור תכניסי בבקשה.  :י גונןושרת גנגב' א

 

אני מתקנת את המשפט של הפנייה. תושבים  :לימור ריבליןעו"ד 

שמעוניינים בפריסת התשלומים כאמור יגישו בקשה באמצעות טופס מקוון או 

, זה מספיק 15.7.20בפנייה אישית למחלקת הגבייה וזאת עד ליום 

 מבחינתכם? 

 

 כן.  :י גונןגנ גב' אושרת

 

 . 15.7.20וזאת עד ליום  :לימור ריבליןעו"ד 

 

 . 1.7.20. לימור 1.7.20  :מר יצחק אגוזי

 

 זה חודש וחצי מהיום.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

 למה כל כך מעט, אני לא מבינה מה קרה אגוזי?   :גב' גילה פרין

 

  גילה, אנחנו צריכים גם לאכוף את החובות.  :מר יצחק אגוזי

 

..   :גב' גילה פרין  אני מבינה.

 

נתחיל את האכיפה בספטמבר, נגמור אותה   :מר יצחק אגוזי
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 בפברואר. 

 

 יש כאן חודש וחצי זה לא מעט זמן...  :י גונןגב' אושרת גנ

 

 זה המון זמן.   :מר יצחק אגוזי

 

אבל בתנאי שאנחנו מתחילים לפרסם את זה ממחר.  :י גונןגב' אושרת גנ

ה עשינו את הישיבה כאן עכשיו. העלינו את זה להצבעה וזה ברוב אז בגלל ז

קולות עבר, וזה החלק הראשון. אנחנו נכתוב את זה כדי שזה יהיה ברור שכל 

יוכלו לפרסם את זה ביישוב שלו, ולוודא שכל תושב ותושבת  אחת ואחד כאן 

 גם כאלה שלא מרושתים בוואטסאפ יוכלו לקבל את זה. 

 

מותר לי להעיר אושרת, אני מציע שחברי המליאה   :מר יצחק אגוזי

 יקבלו נוסח מתוקן מלימור, ואת זה יפיצו. 

 

  -כן :י גונןגב' אושרת גנ

 

.. משהו   :מר יצחק אגוזי לא בוואטסאפ, כי כל אחד מבין אחר כך.

  -אחר

 

לא, לא, אני הסברתי שהנוסח הזה אנחנו נפרסם  :י גונןגב' אושרת גנ

ואחר כך תוכלו להתאים אותו הנוסח הוא נוסח גנרי.  אותו בקבוצה שלנו.

בפנייה אישית ליישוב שלכם, בסדר? אבל הוא נוסח גנרי שאנחנו כותבים 

 ומעבירים לכם, שהוא תמצית הדברים שאמרנו עכשיו. 

 

המליאה פה אחד מחליטה לאפשר לפרוס את תשלום הארנונה : החלטה
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, וזאת בתוספת 31.12.20עד ליום  2020יוני  –למגורים בגין החודשים ינואר 

הפרשי הצמדה בלבד וללא תוספת תשלומי פיגורים. הפריסה כאמור תהיה 

. 2020דצמבר )כולל(  –במקביל לתשלום חיובי הארנונה בגין חודשים יולי 

)א( לחוק  4אישור זה ניתן בהתאם לסמכותה של המועצה הקבועה בסעיף 

 –על תשלומי חובה( התש"ם  הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה

. תושבים שמעוניינים בפריסת התשלומים כאמור יגישו בקשה 1980

. תושבים שלא 1.7.20באמצעות טופס מקוון או בפנייה אישית וזאת עד ליום 

 יעמדו בפריסת חובם ההסדר לגביהם יבוטל ולחוב יתווספו תשלומי פיגורים. 

 

שהיא טנטטיבית, היא  2הצעת ההחלטה מספר  :י גונןגב' אושרת גנ

 תלויה באישור משרד הפנים ולימור בבקשה תקריאי אותה. 

 

במטרה לאפשר לתושבים פריסה של החוב שנוצר  :לימור ריבליןעו"ד 

 12, וזאת לתקופה של 2020על נכסים למגורים בגין חודשים ינואר עד יוני 

למשרד , מחליטה המועצה לפנות 30.6.21חודשים מהיום, דהיינו עד ליום 

וזאת  30.6.21הפנים על מנת שייבחן ויאשר פריסה של החוב כאמור עד ליום 

בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא ריבית פיגורים, וזאת במקביל לתשלומי 

 חיובי הארנונה השוטפים. 

 

את זה כמובן אנחנו לא מפרסמים, עד שיש לנו  :י גונןגב' אושרת גנ

מנע? תגידו בקול רם כי אני לא רואה אישור של משרד הפנים. מי בעד? מי נ

את כולם. מי מתנגד? אז פה אחד. ואנחנו מפיצים רק את ההחלטה הראשונה 

 שלנו, ההחלטה השנייה כשנקבל תשובה נעדכן במליאה ואז נפיץ אותה. 

 

יש פה התעלמות גם מדברים שנאמרו ואת תמכת    :מר אלי כהן

  -בהם
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נסו לא להצעת החלטה, הם נכנסו לא, לא, הם נכ :י גונןגב' אושרת גנ

 כמשימה. אלי הם נכנסו כמשימה לא כהצעת החלטה. 

 

 אוקיי, אבל אני רוצה שזה יהיה רשום בפרוטוקול.    :מר אלי כהן

 

זה רשום בפרוטוקול משימה שצריך להביא, לכתוב  :י גונןגב' אושרת גנ

את זה את המכתב הזה למשרד הפנים, כשנקבל תשובה חיובית נוכל להביא 

 להצבעה. 

 

אני חייבת רק לומר משהו אושרת, אני חושבת  :לימור ריבליןעו"ד 

שאולי כדאי שקודם נפנה למשרד הפנים בהחלטה של היום. כי אם אנחנו 

נאמר למשרד הפנים שאנחנו מוכנים לנגוס בקרן, אותה קרן דרך אגב 

עיה עם ששולמה, כי כבר מי ששילם מראש שילם, זה עלול אולי ליצור לנו ב

הפנייה שלנו שביקשנו שיגדילו לנו את השיפוי, זאת אומרת אני חוששת שמה 

משרד הפנים בטעות ייחס לנו מצב טוב מידי, אולי נעשה את זה לקראת צו 

 לשנה הבאה, שאנחנו מאשרים אותו במליאה הבאה.  המיסים

 

  -שזה עוד שבועיים לימור :י גונןגב' אושרת גנ

 

  -כון, אבל הנתק הזה יכול אולינ :לימור ריבליןעו"ד 

 

לא, זה בסדר, אף אחד לא אמר שזה צריך להיות  :י גונןגב' אושרת גנ

עכשיו באותו מכתב, זו משימה שאנחנו נבצע אותה בעוד שבועיים אחרי 

שנעשה את צו המיסים, אחרי שיאשרו לנו את קרן תיקון העיוותים, אז בעוד 

בל תשובה חיובית נביא את זה שבועיים נוציא את המכתב הזה, ולכשנק

 למליאה. 
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 אוקיי.  :לימור ריבליןעו"ד 

 

אז זה נכנס לפרוטוקול אלי. זהו, אז אנחנו למעשה  :י גונןגב' אושרת גנ

 סיימנו את המפגש שלנו כאן היום. 

 

 אושרת, במכתב ליישובים תכתבו כמה מילות רקע.   :מר שמוליק מריל

 

 כן.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

 כי הם לא ערניים לדיון הזה.   :מוליק מרילמר ש

 

כן, כן, אנחנו נכתוב שבהמשך לפניות תושבים  :י גונןגב' אושרת גנ

  -מליאת המועצה התכנסה לדיון

 

 הנהלות היישובים לא מודעות.   :מר שמוליק מריל

 

  סליחה? :י גונןגב' אושרת גנ

 

הרקע, שזה לא שהנהלות היישובים יהיו מודעות על   :מר שמוליק מריל

 ייפול עליהם פתאום ככה סתם. 

 

אתה אומר שלפני שאנחנו שולחים לתושבים  :י גונןגב' אושרת גנ

  -לשלוח

 

לא, מצורף למכתב הזה, זה יהיה כאילו שאני צריך   :מר שמוליק מריל

 להפיץ את זה ביישוב. 
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 כן נכון.  :י גונןגב' אושרת גנ

 

אני אגיד להם שהם יבינו מה אני אלך להנהלה ו  :מר שמוליק מריל

 קורה, שהם ידעו למה המכתב הזה נכתב. למה ההחלטה הזאת התקבלה. 

 

, יהיה גם רקע, הרציונל יהיה 100%בסדר גמור  :י גונןגב' אושרת גנ

רקע, אתם גם קיבלתם מכתב שעל הבסיס שלו אנחנו נעשה את זה, זה המכתב 

מחר אתם תקבלו את זה  שקיבלתם כהכנה למפגש. אז עד מחר, לא עד מחר,

. בעוד שבועיים ביי ביי.   ותוכלו להפיץ את זה. תודה רבה לכולם ונפגש..

 

במטרה לאפשר לתושבים פריסה של החוב שנוצר על נכסים : החלטה

יוני  חודשים  12, וזאת לתקופה של 2020למגורים בגין חודשים ינואר עד 

מועצה לפנות למשרד מחליטה הפה אחד , 30.6.21מהיום, דהיינו עד ליום 

וזאת  30.6.21הפנים על מנת שייבחן ויאשר פריסה של החוב כאמור עד ליום 

בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא ריבית פיגורים, וזאת במקביל לתשלומי 

 חיובי הארנונה השוטפים.

 

 

 

________________ 
 גונן אושרת גני 

 המועצה ראש

________________ 
 שרון סספורטס

 מועצהה מנכ"ל

________________ 
 יצחק אגוזי

 גזבר המועצה

  



 מועצה אזורית דרום השרון 
 18.5.20שלא מן המניין מיום  הישיב

 

 44 
 

 ריכוז החלטות

 ;2020יוני -אישור מודל תמריצים לגביית תשלומי ארנונה ינואר . 1

 

המליאה פה אחד מחליטה לאפשר לפרוס את תשלום הארנונה : החלטה

, וזאת בתוספת 31.12.20עד ליום  2020יוני  –למגורים בגין החודשים ינואר 

י הצמדה בלבד וללא תוספת תשלומי פיגורים. הפריסה כאמור תהיה הפרש

. 2020דצמבר )כולל(  –במקביל לתשלום חיובי הארנונה בגין חודשים יולי 

)א( לחוק  4אישור זה ניתן בהתאם לסמכותה של המועצה הקבועה בסעיף 

 –הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( התש"ם 

בים שמעוניינים בפריסת התשלומים כאמור יגישו בקשה . תוש1980

. תושבים שלא 1.7.20באמצעות טופס מקוון או בפנייה אישית וזאת עד ליום 

 יעמדו בפריסת חובם ההסדר לגביהם יבוטל ולחוב יתווספו תשלומי פיגורים. 

 

במטרה לאפשר לתושבים פריסה של החוב שנוצר על נכסים : החלטה

יוני למגורים בגין חוד חודשים  12, וזאת לתקופה של 2020שים ינואר עד 

מחליטה המועצה לפנות למשרד פה אחד , 30.6.21מהיום, דהיינו עד ליום 

וזאת  30.6.21הפנים על מנת שייבחן ויאשר פריסה של החוב כאמור עד ליום 

בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא ריבית פיגורים, וזאת במקביל לתשלומי 

 ה השוטפים.חיובי הארנונ

 

 

 


