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 ד"בס

 (51)  //802/8'  לא מן המניין מספרוטוקול מישיבת מועצת העירייה ש
  0202אישור צו ארנונה לשנת 

 ,50:88 שעהב,  //5268.6/8, ב"בסיון תשפ' יד  ,שני  וםבי
 עכו 21ויצמן ' רח, באולם  מועצת  העיר

 

 :ה"בהשתתפות  ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 מ וסגן ראש העיר "מ -מר זאב נוימן 
 סגן ראש העיר  -מל 'ד אדהם ג"עו
 סגנית ראש העיר  -שרי גולדשטיין ' גב
 חברת מועצת העיר -נקו 'אינה סטורוז' גב
 חברת מועצת העיר  -עאישה מורסי ' גב
 חבר מועצת העיר -ח נחאס בולוס "רו
 חבר מועצת העיר - ח חוסין אסדי"רו

 חבר מועצת העיר -פרומן מר אילן אליעזר 
 חבר מועצת העיר -מר אושרי אליהו לנקרי 

 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חבר מועצת העיר  -מר רפאל לוזון 

 חבר מועצת העיר  -מר נפתלי רזניקוביץ 
 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 

 :ה"נעדרו ה
 חבר מועצת העיר   -   מר חאתם פארס 

 חבר מועצת העיר    - מר נתנאל אלפלס 
 חבר מועצת העיר  -         מר שמיל לוי 

 : ה "בנוכחות  ה
 ל העירייה"מנכ -מר יניב אשור 

 ל העירייה"סמנכ -מר קובי שמעוני 
 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו

 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 
 ניתקלד2 מזכירת אגף משאבי אנוש -מרגרית מתא ' גב
 מנהלת מנהל קשרי קהילה  -אוחיון  -ליזו פרץ ' גב
 רכזת פרויקטים מינהל קשרי קהילה -יהודה -ירדן בן 'גב
 לשכת ראש העירמזכירת  -תמר חן' גב

 עוזר לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 
 מ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ -מר מרדכי שמיר 

 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב
 ראשת מנהל הרווחה -עדי מקל ' גב
 ראשת מנהל החינוך -אורית אסייג ' גב
 מנהלת מינהלת עסקים אסטרטגיה וחדשנות -יונית סמולש ' גב
 מנהלת אגף נכסים והכנסות -גוזי -שגית בן' גב

 דובר העירייה -מר שרון דהאן 
 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר שי אונגר 

 ביטחון וחירוםראש אגף  -מר יחיאל מקיאס 
 מהנדסת העיר -רות רוטנשטרייך ' אדר

 מנהל מחלקת הגבייה -מר אברהם שבתאי 
 מזכירת מנהל כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב

 מערכות מידע -טכנאי מחשוב  -מר יוסי כהן 
 צלם -מר אלברט לוי 
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 ***ראש העיר פותח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין *** 

 *** 0202צו ארנונה שנת אישור *** 
 

 :על   סדר   היום
 ,קשת גזבר העירייה מר ראובן ויצמןלב - 8/2/אישור צו ארנונה לשנת 

 6'ב כנספח  א"הרצ
 

 ע"רה – שמעון לנקרי
 שנים האחרונות לא הוספנו  71-אנחנו ב, דיברתי על הנושא בישיבת הנהלה

 .ולא נוסיף תוספת לארנונה
 פונה בבקשה מיוחדת , רשות מקומית שרוצה להוסיף תוספת בארנונה

 .למשרד הפנים כדי שתאשר לה תוספת
 . הארנונה נשארת כמו שהיא למעט שני דברים

 . תתייחס בבקשה, ראובן
 

 ראובן ויצמן
 :מחייבים אישור השרים לתיקון הצו למעט שני תיקונים

 .קביעת תעריף חדש -      תחנת הדלק. א
 . קביעת תעריף חדש -  נושא הצימרים. ב

 ע"רה – שמעון לנקרי
 . אנחנו מאשרים את צו הארנונה, פשוט כמו שזה, אין תוספות לתושבים ולאנשי העסקים

 ראובן ויצמן
 :אישור השרים שני תיקונים שלא דורשיםעוד ישנם 

 .תעריף בהטלה ראשונה  - לוגיסטייםמרכזים נושא . א
 .תעריף בהטלה ראשונה  -          סולריות    מערכות . ב

 . אלו שני תעריפים חדשים שלא היו לנו מקודם

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 8/26/ צו ארנונה שנתמעלה להצבעה אישור 

 

 :הצבעה
 6חברים 51   -בעד    
 6אין   -נגד     
 6  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
 

 
 
 
 

____ ____   __ ____ ____                         ____  ______________ 
 שמעון   לנקרי     קובי   שמעוני                                             

 ראש  העיר                         ל   העירייה"סמנכ                 
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