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 (11)  /9061 ' מן המניין מסלא העירייה שפרוטוקול מישיבת מועצת       ד "בס
 10.99בשעה ,  /691./.66, ו"תשעבסיוון ' טז   , רביעיהתקיימה ביום                  

 עכו 53רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר           
 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר  -מר שמעון לנקרי  

 ראש העירמ וסגן "מ -מר זאב נוימן 
 סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד   ' גב
 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו

 חבר מועצת העיר -מר אילן פרומן 
 חברת מועצת העיר  - שרי גולדשטיין ' גב
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו

 חבר  מועצת העיר -מר הישאם שאמי 
 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 

 חבר מועצת העיר -אל אלפלס מר נתנ
 חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו

 חבר מועצת העיר -מר פריד חזבון 
 חבר מועצת העיר - מר עופר כהן

 חבר מועצת העיר - מר חאתם פארס
 

 :ה"נעדרו  ה
 חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד

 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב
 חברת מועצת העיר -עלי  ולאא' גב

 

  :ה"בנוכחות ה
 ;ל העירייה"מנכ –מר אוהד שגב 

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

 גזבר העירייה –מר ראובן ויצמן 
 ח"מנהל הנה/ ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 ממונה אגף הכנסות ונכסים –אבו -הילה בן' גב
 ל"שכת מנכמנהלת ל –רות טל ' גב
 ראש מינהל הרווחה –עדי מקל ' גב

 סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע –מר איגור מאיורסקי 
 ראש מינהל התפעול והאכיפה  –מר יניב אשור 

 דובר העירייה –מר שרון דהאן 
 ה עכו"מנהל אגף נוער וצעירים ולהב –מר אלי חביב 

 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר -סעדה מר משה 

 מחלקת מידע ותקשוב –טכנאי מחשוב  –יהאד בדראן 'מר ג
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב

 לשכת ראש העיר  –מר נועם שגב 
 

 :על סדר היום
 .'ב כנספח א"רצ,  6912שינויים לצוו מיסים 6  6912צו ארנונה לשנת 
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 ***"  6912צו ארנונה לשנת "  מועצה שלא מן המנייןפותח ראש העיר   ***
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .אישור צו הארנונה מחויב להיות מוגש עד סוף יוני

 .שנה שעברה לא העלנו את הארנונה 
 .עכו היא בין הישובים שהארנונה בהם היא מהנמוכים ביותר 

 .מחייב אותנו אנחנו לא מעלים את הארנונה מעבר למינימום שמשרד הפנים
 .כך קבע משרד הפנים ומשרד האוצר

 !י משרד הפנים"שנים הארנונה לא עלתה מעבר למחויב ע 01כמעט 
 

 גזבר העירייה –ראובן ויצמן 
 .זה מאפשר לגבות כספים ממשרדי הממשלה, בתחילת הישיבה ציינתם את עניין העלייה

 . האב למגורים-ונה לבתיאבקש להדגיש שאין העלאת ארנ. בהמשך למה שציין ראש העיר
 .נקבע תעריף מיוחד ,בנקים וכן לתחנות דלק לתעריף 5%יש העלאה של 

 

 ע"מ וסגרה"מ –זאב נוימן 
 .אין לנו שיקול דעת על העלייה המינימאלית

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .משרד הפנים מחייב את כל הרשויות לעשות סדר עם המדידות של הארנונה

 .ומדידות ולקבוע אחת ולתמיד את המידות לפיהן קובעים את גובה הארנונהלעשות צילומים 
, כך שהמדינה תקבע את החישובים, יעבור ארגון מחדש, לכן הסיפור של כל הארנונה במדינה

 .עד שנתיים –להערכתי 
 .עד אז אנחנו פועלים רק לפי צו הארנונה שקבע משרד הפנים

 

 גזבר העירייה –ראובן ויצמן 
 .האישור יכלול גם אותם, שהושמטו מצו הארנונהרחובות 

 

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 . 6912שינויים לצוו מיסים  - 6912צו ארנונה לשנת מעלה להצבעה 

 . כולל רחובות שהושמטו בטעות מצו הארנונה
 

 .חברים   11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 . מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 
  ___      ________________             _______________________ 

 ראש העיר -שמעון  לנקרי                      יהיל העיר"נכמ -אוהד שגב         
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