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פותח הישיבה ומקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומזכיר  ראש העיר:
ם עשרה ימים טרום הישיבה כהצו נשלח אליכי לכולם 

 כמתבקש עפ"י החוק. 
לצו צורפה חוות דעתו של היועץ המשפטי וכן דברי הסבר 

לא הופיעו  לשינוי  תתי סיווגים והוספת סיווגים חדשים אשר
, אף פעם לא היה בית מלון בקרית ים ובקרוב יקום כאן בצו

 מלון, כנ"ל אולם שמחות, בית אבות, מתקני תקשורת וכו'
סעיפים הוא בשינוי באותם הדיון כעת ם כי כמסב תשומת ליבו

פים המדוברים כאמור הינם הסעיפים סעיכל הצו, הבולא 
צו נשארו באותו בצבע כחול בלבד, שאר הסעיפים ב ניםהמסומ

אישור המועצה יכלול איפוא את הצו  מצב ולא שונה בהם דבר.
 על השינויים שהוכנסו בו.

  
האם בוצע שינוי כלשהו בתעריף המתייחס לבריכות שחיה  עו"ד סיסו:

בבתים פרטיים?  בגדול, אני נגד ביצוע העלאה כזו או אחרת 
 ? בתשלומי הארנונה, האם בוצע שינוי מבחינת השטחים

  
ההצבעה היא רק לאישור התוספות כאשר בצו הארנונה לא.   ראש העיר:

חלק המהווה לא שונו תעריפים ואנו מצביעים רק על השינוי 
 .2018מצו הארנונה לשנת 

הפניתי אתכם לסעיפים שעודכנו ומסומנים בצבע כחול 
ורשתות פארם נוספות ומונחים לפניכם, לדוגמא, סופר פארם 

הם נכונה, כעת לאחר העדכון  ולא הוגדרשבצו הארנונה 
 כמתבקש.  מוגדרים ומפורטים 

  
עו"ד 

 קורש:
אנו לא דנים כעת בכל הצו, אלא רק בעדכון שנעשה בו ולכן 

שציין ראש העיר כמו כעת הנכם מתבקשים להתייחס 
, לאחר הדיון ן בצבע כחול בלבדבמה שמסומלהתמקד רק ו

על הצו בכללותו כולל בשינויים, תתבקש המועצה להצביע 
  .השינויים

  
בהם נעשו עדכונים והוספו  1 - 5מפנה את הנוכחים לעמודים  ראש העיר:

שטח דירות מגורים,  נוספה  - 1בסעיף מס' סעיפים, למשל 
של בשאר הסעיפים , לרבות יחידת דיור בבית אבות -שורה ה

ו הסעיפים ותתי הסעיפים שנוספ  לא נגענו כלל.המגזר הפרטי 
 נוגעים למגזר העסקי.

למגורים ולעסקים, עדכנו רק את  אין כל שינוי בתעריפים 
 הסיווגים שלא עודכנו.

  
 אני מציע לאשר את העדכונים וכן את הצו על עדכוניו.  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
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