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 18-11,  03/11פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 
 27/12/2018מיום 

 
 

 :נוכחים
 ראש העיר  -  אבי אלקבץמר 
  ראש העירוסגן מ"מ  - חביב פרץ            מר
 סגן ראש העיר  -  שלמה מליחימר 
 חבר מועצה  - מנחם גולד      מר 
 חבר מועצה - בוריס יודיס  מר 
 חבר מועצה - צורי כהן          מר
 חבר מועצה  - לירז וזאן       מר 
 חבר מועצה -  איתי כהן מר 

 חברת מועצה  -         גב' קרן אלקריף      
 חברת מועצה  -גב' נגה שרון                     

 חבר מועצה - עדיאל אילוז   מר 
 חבר מועצה -  דני דסטה מר 
 חבר מועצה - משה לוי              מר 
 חבר מועצה -  כפיר סרוסימר 
 חברת מועצה   -                 בתיה אדריגב' 
 חבר מועצה - מוטי אלוש      מר
 חבר מועצה -  מיכאל ברקןמר 

 
 :משתתפים

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

 גזבר העירייה -  מר יצחק שריקי
 מהנדס עירייה - מר ישראל קנטור

 מבקרת העירייה -  רו"ח עינב פרץ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18:05  -הישיבה נפתחה בשעה 
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 על סדר היום:
  2019 אישור צו ארנונה לשנת .1

 
 

 2019: אישור צו הארנונה לשנת  1נושא מס' 
 

מהגזבר להציג  בקש. אישיבה, שמח שכולם הגיעוהח את ותאני מתכבד לפ, ערב טוב :ראש העיר
 . לנו את צו הארנונה

 
בשל הבחירות משרד הפנים  אך 15/7-העד מאושר צו הארנונה היה אמור להיות  :גזבר העירייה

. אין דברים ע"פ אישור משרד הפנים 0.32%הינה בצו האוטומטית . התוספת את המועד האריך
 מיוחדים בצו הארנונה.

 
 המדד נקבע לפי שקלול של מדד המחירים לצרכן ומדד השכר ,לאלו שלא מכירים ראש העיר :

, יה שהיא פחות מהעלייה הריאלית, ז"א שבסה"כ זאת עלי80%במשק  יחד עם מקדם הפחתה של 
המקדם  מלבד. אנחנו לא משנים את צו הארנונה ייס האוטומטי שהמדינה קבעהזה הט אבל

אנו מאשרים כרגיל את ההסכם ההיסטורי  זאתיחד עם  . שנים 12שעושים קרוב ל  פיהאוטומטי כ
 .שלנו עם הועדה החקלאית

 
 :18/99החלטה מספר 

 . 2019חברי המועצה מאשרים את צו הארנונה לשנת 
 נמנעים : מר משה לוי , מר כפיר סרוסי , גב' בתיה אדרי , מר מוטי אלוש , מר מיכאל ברקן.  

 
 
 
 

 .18:20  -הישיבה נסגרה בשעה
 
 
 
 

                                                                        ___________________________________ 
 בי אלקבץא           שלום שלמה          
 ראש העיר             מנכ"ל העירייה        


