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 22-01, 11/55מס' מן המניין  שלא פרוטוקול ישיבת מועצת עיר     
 חדר ישיבות אורן 20.06.22מיום                                                         

 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ
 משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן

 סגן ראש העיר  - מר בוריס יודיס  
  חבר מועצה -  מר צורי כהן

 חבר מועצה  -  מר עדיאל אילוז
 חבר מועצה  -  מר מוטי אלוש
  חבר מועצה -  מר דני דסטה 

 חבר מועצה  -  מר משה לוי
 חבר מועצה  -  מר שלמה מליחי

 חבר מועצה -  מר כפיר סרוסי
 חבר מועצה -  מר לירז וזאן

 חברת מועצה   -  אדרי גב' בתיה
 
 

 :חסרים
 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון

 )בהודעה מראש( סגן ראש העיר - מר מנחם גולד      
 )בהודעה מראש( חברת מועצה  -גב' קרן אלקריף               

 )בהודעה מראש( חבר מועצה -  מר איתי כהן 
 

 משתתפים:
 

 מנכ"ל העירייה             -שלמה                 מר שלום
  גזבר העירייה         -  מר איציק שריקי

 יועמ"ש העירייה         -עו"ד איתי קידר                
 מהנדס העיר         -   מר אבישי שאול             

 מנכ"ל החכ"ל          -               מר נתנאל כהן
 

 18:05הישיבה נפתחה בשעה   ●
 
 
 
 

 :על סדר היום

 .29.5.22מיום  אישור פרוטוקול וועדה חקלאית .1

 .2023אישור צו ארנונה לשנת  .2
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 29.5.22אישור פרוטוקול וועדה חקלאית מיום  :1נושא מס' 

 

. התקיים דיון בנושא 29.5.22הוועדה החקלאית הינה וועדה סטטוטורית, הוועדה התכנסה בתאריך : גזבר
 תוספת. 1.37%בארנונה. הוועדה אישרה את ההעלאה בסך  אחוזיתהעלאת התוספת ה

 

 
   22/76החלטה מספר 

 
 

 .29.5.22וועדה חקלאית מיום המאשרים את פרוטוקול  חברי מועצת העיר
 
 

 

       , מוטי אלוש.דני דסטהבוריס יודיס, צורי כהן, , חביב פרץאבי אלקבץ,  :בעד
 

 לירז וזאן, בתיה אדרי.נגד: משה לוי, שלמה מליחי, כפיר סרוסי, 
 
 

 2023אישור צו ארנונה לשנת  :2נושא מס' 

 

על פי "הטייס  התעריפים מתעדכנים. 2023אנחנו מבקשים לאשר את צו הארנונה לשנת ראש העיר: 
 ארנונה על פי חוק צמודה למדד.. ועל פי תקנות ההסדרים במשק המדינההאוטומטי" 

 

 

. בעקבות 2022נכון לחודש יוני  4%-בה הראה כי המדד בשנה האחרונה עלה בכציג טבלה הראש העיר 
. נכון להיום המחיר 2022ביחס לחודש דצמבר  הארנונה תפחת למעשה 2023עליית המדד, משמע שבינואר 

 למ"ר.  חש" 39.74המחיר ירד ל  2023ובינואר ₪  40.17למ"ר למגורים עומד על 
 

 

   22/86החלטה מספר 
 

 

 .2023צו הארנונה לשנת מאשרים את  מועצת העירחברי 

 
 

 חביב פרץ, בוריס יודיס, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש.      אבי אלקבץ,  :בעד
 

 נגד: משה לוי, שלמה מליחי, כפיר סרוסי, לירז וזאן, בתיה אדרי.
 

 
 18:21הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 

 
________________      ________________ 

  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


