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 (1/) /901292' מס שלא מן המנייןפרוטוקול מישיבת מועצת העירייה 

 2222שנת  לצו  ארנונה 

 ,0:99/ שעהב,  /22.2.292, א"תשפבתמוז  ' יג  ,רביעי  וםבי
 עכו 21ויצמן ' רח, באולם  מועצת  העיר

 
 :ה"בהשתתפות  ה

 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 
 סגן ראש העיר  -מל 'ד אדהם ג"עו

 חבר מועצת העיר -מר שמיל לוי 
 חברת מועצת העיר  - עאישה מורסי' גב
 חבר מועצת העיר -ח נחאס בולוס "רו
 חבר מועצת העיר -סין אסדי וח ח"רו

 חבר מועצת העיר -מר נפתלי רזניקוביץ 
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו

 חבר מועצת העיר -מר אושרי אליהו לנקרי 
  חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 
 : ה"ה לא השתתפו

 מ וסגן ראש העיר "מ -מר זאב נוימן 
  סגנית ראש העיר - שרי גולדשטיין' גב
 חברת מועצת העיר -נקו 'אינה סטורוז' גב

 חבר מועצת העיר -מר אילן אליעזר פרומן 
 חבר מועצת העיר  - מר חאתם פארס

 חבר מועצת העיר - מר רפאל לוזון
 

 : 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 
  ראשת אגף קשרי קהילה -ליזו פרץ אוחיון ' גב
 לשכת ראש העירמנהלת  -אלפסי -אור סט' גב
 ל"עוזרת למנכ -רננה מלכה ' גב
 ל "מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
  אסטרטגיה וחדשנות - מנהלת מינהלת עסקים -יונית סמולש ' גב
 מנהלת אגף נכסים והכנסות -גוזי -שגית בן' גב

 מ "ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ -שלוש -מר אלברט בן
 וחירוםראש אגף ביטחון  -מר יחיאל מקיאס 

 מהנדסת העיר  -רות רוטנשטרייך ' אדר
 מ"הכלכלית לעכו בע' מנהל אגף פרוייקטים החב -מר מורדי שמיר 

 סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרוייקטים -מר איגור מאיורסקי 
 ראשת מינהל החינוך  -אורית אסייג ' גב

 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר שי אונגר 
 דובר העירייה -אן מר שרון דה
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 : ה "בנוכחות  ההמשך  
 מינהל רווחה -ס משפחות צפון "עו -סודיפו גופר ' גב
 מזכירת אגף משאבי אנוש -מרגרית מתא ' גב
 מזכירת מנהל כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב

 עוזר לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 
 מערכות מידע -טכנאי מחשוב  -מר יוסי כהן 

 צלם -לוי אלברט 
 

 .  2222ראש העיר פותח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין אישור צו ארנונה שנת 
 

 :על סדר היום
 .לבקשת גזבר העירייה מר ראובן ויצמן - 2922אישור צו ארנונה שנת 

 

 גזבר העירייה -ראובן ויצמן 
 ,2222מועצת העיר צריכה לאשר את צו הארנונה לשנת , י הנחיות משרד הפנים"עפ

 .2222עד סוף יוני שנת 
 -:אתייחס לשני שינויים משמעותיים, מונח לפניכםהחומר 

 
 :סיווג תחנות הדלק( /)

 .בכדי למנוע ויכוחים או אי הבנות עם חברות הדלקמנסחים אותו מחדש אנחנו       
 
 :צימרים( 2)

 ,גבוהזה חייב אותם בתעריף , מלון-היו מוגדרים כבית, עד היום הצימרים      
 .ח למטר"ש 59      
 .ח למטר"ש 92הגדרנו אותם אחרת בצו לפי תעריף של , לבוא לקראתם חשבנואנחנו       
 .בעיר התיירותקידום לטובת       

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 .הם פנו אלינו, לאחר שבעלי העסקים בדקו
 .יזהו הישג משמעות. הארנונהלהוריד את עלות , זה הרצון שלנו לעזור לעסקים בעיר שלנו

 
 חבר מועצת העיר -ח נחאס בולוס "רו

 ?מגורים אין שום שינוי 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .אני עומד על כך.  שום דבר שקשור למגורים

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .2922צו ארנונה שנת מעלה להצבעה אישור 

 :הצבעה
 .חברים  //   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד -:החלטה
 
 

____ ____   _____  ____ ____                     _____________________ 
 ראש העיר -שמעון לנקרי                ל העירייה          "סמנכ -קובי שמעוני   
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