
 

  

 

 

 פתח תקווה 
הפוך לדף הבית  הוסף למועדפים  הפורטל המקומי הגדול בישראל   

  11.07.2008אתרים מקומייםדף הביתלוחות מקומיים
אזור הדרוםאזור הצפוןאזור המרכזאזור השרוןפורומיםאינדקס עסקים

באר שבעאילתנהריהגולן גלילרחובותמודיעיןגבעתייםנתניההוד השרוןלוח מופעיםמאגר אתרים מקומי

עוטף עזהאשדודעכוחדרהרמת גןפתח תקווהחולון בת יםרמת השרוןהרצליהאוכל ומסעדותקניות

русскийשדרותאשקלון חיפה והקריותתל אביבראשון לציוןירושליםרעננהכפר סבאארכיון קולים

המומלצים צור קשר  פורום קניות מאגר אתרים עסקים :פתח תקווה חדשות מקומיות לוח

 הצעות עבודה הנחה בארנונה קנס חניה קנסות חניהGoogleמודעות 

 

ותרו על הרכב וקבלו הנחה בארנונה   חדשות  פתח תקווה  ראשי

 חדשות
 ותרו על הרכב וקבלו הנחה בארנונה

 17.04.2008   מיכל פטמן

הגיש הצעה לסדר לפיה תושבים שלא יחזיקו , מהש יסקין, חבר מועצת העיר
בבעלותם רכבים פרטיים יזכו להנחה בתשלום מס הארנונה

מעלה , תקווה-בניסיון להקל על מצוקת החניה והעומס בכבישים ברחבי העיר פתח
הצעה להעניק הנחות בתשלומי מס הארנונה , משה יסקין, השבוע חבר מועצת העיר

 .לתושבי מרכז העיר שאין ברשותם רכבים פרטיים
ידוע כי קיימת מצוקת חניה במרכז העיר ובהתאם ): "במכתבו לראש העירייה(יסקין 

 –בכחול "התושבים שגרים ברחובות שבהם החניות מסומנות . העירייה גובה דמי חניה
בהתאם למספר כלי הרכב , זכאים לקבל תו חניה אזורי, ובבעלותם כלי רכב" לבן

קיימים לא מעט תושבים המתגוררים באותם אזורים שאינם , יחד עם זאת. שבבעלותם
שכן הם לא ביקשו מעולם , תושבים אלה ניתנים לזיהוי בקלות. בעלי כלי רכב פרטיים

לאור הרצון והמגמה לעודד מעבר לשימוש בתחבורה . מרשות החניה תו חניה אזורי
ולהקטין את זיהום , להפחית את נפח התנועה, ובכך להקל על מצוקת החניה, ציבורית

אני מציע להעניק לאותם תושבים שאין בבעלותם רכב , האוויר והפגיעה באיכות החיים
 ".הנחה בארנונה" לבן-כחול"ומתגוררים באזורים המסומנים ב

 
על העירייה לנקוט , העומד בראש סיעת הירוקים לבחירות למועצת העיר, לדברי יסקין

ומתן , בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לעודד את הקטנת מספר כלי הרכב בעיר
הנחה בארנונה הינו אחד הכלים היחידים והמרכזיים העומדים לרשותה לעידוד וקידום 

 הנושא
, אני מציין כי הקלה זו הינה בעלת השלכות חברתיות וסוציו אקונומיות חיוביות: ."יסקין

שכן להערכתי המשפחות שאינן מחזיקות בכלי רכב יראו בהטבה זו כלי נוסף שיסייע להן 
מהלך זה נמצא בימים אלה . בהתמודדותן עם העול הכלכלי הכבד שמוטל עליהן כיום

ל ונוציא את "ואני מציע שגם אנחנו נאמץ את העקרונות הנ, בבחינה בעיריית תל אביב
אני מבקש להעלות את הנושא לדיון במועצה הקרובה . המהלך אל הפועל בפתח תקווה

י הגורמים המקצועיים בעירייה "לאחריו תתבצע עבודה מסודרת ע, לאישור עקרוני
 ".לקביעת גובה ההנחה שתינתן ותנאי הסף לקבלתה

 
 
 
 

 

 

  לקניות ברשתהלוואה
וההחזר  Cal Activeח ב "ש 30,000 עד

 ! החודשי בקצב שלך
online.co.il?active-www.cal

 רכב רק באיחוד ישיר מבית ביטוח
 מגדל
 המשתלם ביותר לביטוח רכב המחיר

כנסו לקבל הצעה  -בישראל 
 !אטרקטיבית
yashir.co.il-www.ihud

שלח לחבר  הדפסת כתבה  תגובה לכתבה  עמוד ראשי  

סגור הדפסה תגובה

 .הנחה בארנונה. יסקין
 פרטי: צילום

 

 

 

 

 

 

חדשות

פועל בניין נפצע בעקבות נפילה
לרחוב ) חמישי(א הוזעק היום ''צוות מד

הסדנא בפתח תקווה בעקבות נפילת 
פועל בניין מקומה שניה

פלילים

עובד בשירות התעסוקה : החשד
מובטלים תמורת שוחד'' המציא''

פקיד בסניף שירות התעסוקה באשדוד 
חשוד כי נהג להזין באופן פיקטיבי את 

פרטיהם של עשרות דורשי עבודה מרחבי 
הארץ לצורך קבלת קצבאות אבטלה 

תמורת שוחד

קהילה

הפגנה המונית של יוצאי : בשבוע הבא
אתיופיה

תקווה -הקהילה האתיופית בפתח
מתכננת הפגנה המונית בשבוע הבא 
במחאה על התנהלות העירייה בנושא 
המועדון וקליטת תלמידים אתיופים 

במערכת החינוך

מדור פרסומי

אשכנזי , ד גרוס''עו? רשלנות רפואית
הם הכתובת' ושות

משרד עורכי : לגזור ולשמור לעת הצורך
מתמחה ' אשכנזי ושות, הדין גרוס

בתביעות של נפגעי רשלנות רפואית נגד 
ותק . קופות חולים ורופאים, בתי חולים

, שנה ונסיון באלפי תיקי נזיקין 32של 
מאפשרים להעניק ללקוחות שירות 

מקצועי מהטובים בתחום

חינוך

'כפר קרוואנים ג
לא מתכוונים ' גנים ג-הורים בשכונת כפר

, לשלוח את הילדים לגן בתחילת השנה
מאחר ונודע להם שבניית הגנים 

העירוניים לא תסתיים בזמן עד פתיחת 
שנת הלימודים הקרובה והילדים ילמדו 

בקרוואנים

חדשות המגזר הדתי

 75 -ציינה יובל ה" מקור חיים"קהילת 

 Localחיפוש בארכיון 
 

 

      

 Web

 Localארכיון  

 Localמודעות לוח  

 LocalSale 

Google-חיפוש ב

 
 עסקים מקודמים בפתח

תקווה

אמ בעמ.בי.אופיר טורס איי

ביליארד בר

גני טרופיגן

באולינג סנטר

מ''סופר באולינג ישראל בע

Page 1 of 2 ותרו על רכב וקבלו הנחה בארנונה -חדשות  -פתח תקווה

11/07/2008http://local1.gns.co.il/petah-tikva/4005/articles.htm



 
 

 

 

 

 

 

 

 

להווסדה
' ברח" מקור חיים"קהילת בית הכנסת 

את , ברוב עם, ת ציינה"פרנקפורטר בפ
להווסדה 75 -יובל ה

2008בחירות 

הרב אוריאל בוסו -ס"בראש רשימת ש
הרב אוריאל בוסו התמנה להוביל את 

ס בפתח תקווה בבחירות "רשימת ש
הכל על הפוליטיקה . המקומיות הקרובות

אבל בקטנה, בעיר

ספורט

אני אצטרך לחשוב מה אני '': ניצן שירזי
''עושה עם עצמי

תקווה לא נשמע -מאמן מכבי פתח
אופטימי בקשר לעתיד הקבוצה לאחר 

משחק האימון מול בני סכנין

מדורים טורים ודעות

 –חשיבה יצירתית ופרשת השבוע 
''בלק''פרשת : השבוע

בלק מלך מואב מבקש ? מה בפרשה
מבלעם לקלל את בני ישראל

בילוי ופנאי

 –המכונה הבלונדינית ממשיכה לעבוד 
ביקורת הופעה

לה מוכיחה לכולנו 'נהנינו לראות את דבי
שאולי היא בת שישים פלוס ולא מקפצת 

כמו פעם אבל לתת שואו כמו שהיא 
רק היא יכולה, נותנת

כלכלה וצרכנות

רשת הרבוע הכחול תקים שני מגדלי 
משרדים בעיר

רשת הרבוע הכחול רכשה שני בניינים 
בקריית אריה ובקריית מטלון בהם ייבנו 

'שטחי מסחר בעלות של מיליוני ש

רכילות

!צחוק...ר יש לי התקף"ד
דידי הררי הגיע להשתתף בסדנת צחוק 

הצחוק טוב . בבית החולים בילינסון
לבריאות

 

חסכון ארנונה

 את מעוניין להקטין

? חיובי הארנונה

הפחתת  -ריפאנד

 חיובי הארנונה 
www.refund.co.il

הדירה שלך קטנה 

?וישנה

 דירה חדשה חולם על

ומרווחת פינוי בינוי 

-054הפתרון שלך 

6630233  
www.pinuibinui.co.il

ליסינג פרטי של ניו 

קופל

מתקדמים לרכב חדש 

מגוון דגמים , כל החיים

בתנאי תשלום 

  !מיוחדים 
www.new-kopel.shlomo.co.il

יוסי נשרי ראש עיר 

.טוב

11/11/2008-ב

ממשיכים לעשות טוב 

לקריה האתר הרשמי 

 יוסי של ראש העיר

 נשרי 
nishri.com

  

 כלי עבודה עיריית חיפה לוח דירות עבודה מהביתGoogleמודעות 

.יוסי נשרי ראש עיר טוב

ממשיכים לעשות טוב לקריה 11/11/2008-ב

  האתר הרשמי של ראש העיר יוסי נשרי

nishri.com

תיק משטרה

 למחיקת הרישום שאלון לבדיקת סיכוייך

 תשובה מקצועית ללא תשלום 

www.rishumplili.info

חניונים

 בקרת הכנסות  ,ניהול ותפעול חניונים יעוץ

www.centralpark.co.il

מכירת וקניית כלי רכב

, ו' ומשומשות מדגמי פיגמכוניות חדשות

 ! מימון+ אחריות יבואן . וסיטרואן

www.lubinskitrade.co.il

הפוך לדף הבית|  קניות|  עסקים מקומיים|  לוחות מקומיים|  ראשי  

פרסום באתר|  כתבו לנו|  אודות|  מפת האתר  
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