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תובישיל הנונראב  החנהה  קוחב  תוקבאנ  תויריעה 

ונפו םימעוז  תוימוקמה  תויושרב  .הנידמה  ידי  לע  םיבצקותמ  םניאש  תודסומל  הנונראמ  יקלח  רוטפ  הקינעמש  העצה  לע  עיבצת  תסנכה 
תודסומל םג  החנה  קינעהל  הרטמה -  : " םלסמא םינפה  תדעו  "ר  וי םיבשותה ." ןובשח  לע  החנה  .ינסרה  קוח  : " הלשממל יטפשמה  ץעויל 

" םיידרח

18:27  , 02.08.16 םסרופ  : ןמרמיר  תוער 

קינעת רובעת , םא  קוחה , תעצה  .הלשממה  יסמו  הייריעה  יסמ  תדוקפ  ןוקיתל  קוחה  תעצה  לע  םוי ג )'  ) ברעה עיבצהל  היופצ  תסנכה 
.ךוניח  וא  החוור  תואירב , ימוחתב  תקסועש  התומעל  וא  דסומל  םישילש  ינש  הבוגב  הנונראמ  יקלח  רוטפ 

 

יקוחב םיפוגה  לש  םתדימע  תא  ןחבי  אל  םינפה  דרשמ  יכ  עבוקש  ףיעס  ללגב  םתנעטל  קוחה , תעצהל  תוצרחנ  םידגנתמ  תויריע  ישאר 
יטפשמה ץעויל  ףוחד  בתכמ  ורגיש  היטא  ןתיא  "ד  וע םורופ ה-15  "ל  כנמו גרבלוד  המלש  ימוקמה  ןוטלשה  זכרמ  "ל  כנמ .הנידמה 

.תסנכה תאילמ  לא  העצהה  תאבה  תא  עונמל  הרטמב  טילבלדנמ  יחיבא  הלשממל 

( לאיחי יאני  םוליצ : ) היטא ןתיא  םורופ ה-15  "ל  כנמ

 

השעמלו קוחה , יפ  לע  םילעופ  םניאש  םיפוג  הנונראמ  רוטפל  תוימוקמה  תויושרה  תא  ץלאת  לארשי  תסנכש  תעדה  לע  הלעי  אל  "
.ימוקמה ןוטלשה  זכרמ  תיינפב  בתכנ  לארשיב ," תוימוקמה  תויושרה  יבשות  ןובשח  לע  תאז  לכו  קוחל -  דוגינב  םילעופ 

 

ינש הבוגב  דועו  הנונראמ , רוטפ  תתל  ןכתיי  אל   " .היטא "ד  וע רמא  ירוביצה ," להנמהו  קוחה  תניחבמ  ןיקת  יתלבו  השק  ינסרה , קוח  הז  "
אוה .םוקמה  יבשותל  םולכ  תושעל  בייח  אלש  יללכ  ףוגל  ךלוהש  ףסכ  הז  .םיבשותה  ןובשח  לע  דואמ , תיתועמשמ  החנה  וזש  םישילש ,

?" רבד הזכ  עמשנ  הפיא  .םייקוח  אל  םירבד  תושעל  לוכי  השעמל 
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הלשממל יטפשמה  ץעויל  היינפה 

 

לעומש ןוגרא  אובל  לוכי  רחמ  : " םלסמא דוד  הדעווה  "ר  ויל ורמא  ימוקמה  ןוטלשה  יגיצנ  .םינפה  תדעווב  רעוס  ןויד  םייקתה  יעיבר  םויב 
ןובשח לע  הנונראמ  רוטפ  םהל  תתל  ךרטצנ  יכוניח  ףוג  הזש  ןוויכמ  לבא  םימסב , רחסו  התסה  ולש  תוליעפב  ריתסמו  םיפסכב 

". םיבשותה

 

םיפוגה תדימע  אשונל  הז  קוחב  תויטנוולר  ןיא  רוביצל  םימרותש  םייכוניח  םיבדנתמ  תודסומ  םה  תודסומה  דוע  לכ  יכ  ןוידב  רמא  םלסמא 
םג הנונרא  תחנה  קינעהל  התייה  ףיעסה  תרטמ   " יכ רסמנ  םלסמא  לש ח"כ  ורבודמ  .הנידמה  יקוח  לכב  הדימע  רמולכ  ןידה -  תוארוהב 

, םתוא ןממל  הכירצ  התייה  ללכב  הנידמה  .םידלי  םיכנחמש  דסח  תודסומב  רבודמ  .הנידמה  ידי  לע  םיבצקותמ  אלש  םיידרח  תודסומל 
". הנונרא תחנה  םהל  ןיאו  ןומימ  םהל  ןיא  הנידמה , לש  חוקיפב  םיריכמ  םניא  הלאה  תודסומהש  ינפמ  לבא 

ונל ובתכ  הבתכב ? תועט  םתאצמ 
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/ת  בתכל היינפל 

: תויגת

תובישי

הנונרא

 

םג ךתוא  ןיינעי  ילוא 

Recommended by

3/3

javascript:;
http://www.ynet.co.il/tags/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA
http://www.ynet.co.il/tags/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94
http://www.outbrain.com/what-is/default/he

	ynet העיריות נאבקות בחוק ההנחה בארנונה לישיבות

