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 20-60,  11/62פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 
 אולם ישיבות "אורן" 21.6.20מיום 

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ
 סגן ראש העיר  -  מר שלמה מליחי

 משנה לראש העיר -  ברקן מר מיכאל
 חבר מועצה   -  מר מוטי אלוש

 חבר מועצה -  מר לירז וזאן
 חבר מועצה - מר בוריס יודיס  

 חבר מועצה -  מר איתי כהן 
 חבר מועצה -  מר דני דסטה 

 חבר מועצה  - מר מנחם גולד      
  חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז

 חבר מועצה  -  מר משה לוי
 חברת מועצה   -  אדריגב' בתיה 

 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי
 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון

 
 חסרים:

  סגן ראש העיר -  מר צורי כהן
  חברת מועצה  -        גב' קרן אלקריף       

 
 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה                 -         מר שלום שלמה       
 יועמ"ש העירייה            -               מר איתי קידר

 גזבר העירייה           -  מר איציק שריקי
 מבקרת העירייה -   גב' עינב פרץ

 מנכ"ל חכ"ל -   מר נתנאל כהן
 מנהל אגף שפ"ע -  מר שמעון עמר

 מהנדס העיר - מר ישראל קנטור
  מנהלת אגף הון אנושי -  גב' חמוטל גנון

 
  

 

 
   19:09הישיבה נפתחה בשעה 
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 2020יוני חודש  -ראש העיר מציג מצגת עשייה עירונית 
 
 

 :על סדר היום

 }מצ"ב{2021אישור צו ארנונה לשנת  .1

 
 נגה שרון מאיימת על הפקחית ומפריעה לפתיחת הישיבה.

 
 ראש העיר קורא את נגה שרון לסדר בפעם הראשונה 

 
 ראש העיר קורא את נגה שרון לסדר פעם השנייה

 
 

 2021אישור צו ארנונה לשנת  :1נושא מס' 

 
 

. הטייס 30.6.20אנחנו מחויבים להביא את צו הארנונה לאישור מועצת העיר עד לתאריך  :גזבר
 .2021לשנת  1.1%האוטומטי שנקבע השנה עומד על 

. אנחנו לא מאשרים את תעריף בארץ ותגביית הארנונה למגורים בעפולה היא מהנמוכ ראש העיר:
בכדי שנוכל לגבות ארנונה בעיר עפולה. אנחנו נבדוק  2021לשנת  ארנונההמשרד הפנים אלא את צו 

במהלך השנה איך יוצאים ממשבר הקורונה אולם אין זה אומר שנשנה את הצו מפני שאנו יודעים 
 שרשויות אשר ניסו לשנות את הצו, לא הצליחו.

 איתנה יכולה להרשות לעצמה לשנות את הצו.רשות  כפיר סרוסי:
 אנחנו לא רשות איתנה. ראש העיר:

 בוודאי שאנחנו רשות איתנה. נגה שרון:
 אז איזו רשות אנחנו? כפיר סרוסי:

 אנחנו רשות מאוזנת. ראש העיר:
בישיבת מועצת הצעה לסדר בנושא תעריף הארנונה. חבר המועצה משה לוי שלח לכולכם  לירז וזאן:

פרוטוקול מוצג כאן לפניכם, הבאתם לאישור המועצה  - 21.6.2015העיר אשר התקיימה בתאריך 
משרד  .3%עוד בתעריף ה להגדיל אתובנוסף ביקשתם  1.27%את צו הארנונה בשיעור תוספת של 

עולה  2021הפנים לא אישר לכם את התוספת. מחישוב פשוט של תוספת הטייס האוטומטי לשנת 
וארנונה לעסקים , ₪ 3.88בעיר עפולה הינה  מ"ר100 של כי סכום התוספת בשקלים לדירה ממוצעת

 למ"ר לשנה.₪  1.5מ"ר   150עד 
 

נגה שרון מתפרצת שוב לדבריהם של חברי המועצה שדיברו על פי הסדר. כאשר לא אפשרה לכל 
העיר קורא את נגה  ראשדובר להמשיך בדבריו ללא הפרעה מצידה תוך כדי צעקות והתלהמות, 

מאיימת שוב על הפקחית צועקת ומתבקשת לצאת מהישיבה. נגה נגה שרון לסדר פעם שלישית ו
 ומסרבת. משטרת ישראל נקראת לישיבת המועצה להוציא את נגה מהישיבה. שמורה לה לצאת

 
הוא נכון שאנחנו מצביעים נגד הטייס האוטומטי, ההסבר שלנו נגד הטייס האוטומטי  משה לוי:

 שמצב הציבור היה שונה, היום מצב הציבור פחות טוב.



 
 

 3 

 

שנת ל צו ארנונה אנחנו מצביעים עלהצעתכם פופוליסטית, והגשתם אותה באיחור.  ראש העיר:
. מאחר ומדובר בנוהל שבשגרה, ואין דרך אחרת הטייס האוטומטי שמשרד הפנים קבע יחד עם 2021

שהייתי בשנים גם הצבעתי בעד הטייס האוטומטי  ,ואני בניגוד אליכם, אינני נוהג בפופוליזם
 .באופוזיציה

שלחתי היום מכתב בשם כל חברי הקואליציה ליו"ר המרכז לשלטון מקומי חיים ביבס, אתם 
מכיוון  כלל לא יובא למועצהמוזמנים להצטרף למכתב. במכתב ביקשנו שנושא הטייס האוטומטי 

 . , תמידשהסכומים נקבעים ע"י משרד הפנים
 

 

  20/480החלטה מספר 

  2021צו הארנונה לשנת את  חברי מועצת העיר מאשרים 
 

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, לירז וזאן, מיכאל ברקן, 
 , עדיאל אילוזאיתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה

 

 נגד: בתיה אדרי, כפיר סרוסי, משה לוי
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19:45הישיבה הסתיימה בשעה 
 

 

 

 

 
 

 ________________     ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


