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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' )11( 8071/
התקיימה ביום רביעי ,כז' בסיון תשע"ז ,61121681/ ,בשעה 10188
באולם מועצת העיר ,אשר בהיכל העירייה ,רחוב ויצמן  53עכו

בהשתתפות ה"ה:
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
גב' אביבה גלעד  -סגנית וחברת מועצת העיר
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין  -חברת מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
ד"ר בוריס מקגון  -חבר מועצת העיר
מר הישאם שאמי  -חבר מועצת העיר
מר אילן פרומן  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
עו"ד מעיין גולדנבלום-צפריר  -חברת מועצת העיר
גב' ולאא עלי  -חברת מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
נעדרו ה"ה:
גב' פולה חדג'אג'  -חברת מועצת העיר
 חבר מועצת העירמר עופר כהן
מר פריד חזבון  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
בנוכחות ה"ה:
מר אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
מר ראובן ויצמן – גזבר העירייה
עו"ד מיטל רץ רויטקוף  -מנהלת תחום נזיקין ותביעה עירונית הלשכה המשפטית
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  /מנהל הנה"ח
גב' ליזו אוחיון  -מנהלת אגף קשרי קהילה
גב' עדי מקל – ראש מינהל הרווחה
גב' רות טל  -מנהלת לשכת מנכ"ל
מר יוסי כהן  -מבקר העירייה
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
גב' פאני סמיאטיצקי – מנהלת אגף גביה
מר אלברט בן-שלוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר משה סעדה  -מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
מר מוטי בן-עזרא – קב"ט מוסדות חינוך
מר ג'יהאד בדראן  -טכנאי מחשוב מערכות מידע
מר דני ספנדי – מנכ"ל תאגיד המים והביוב של מי עכו בע"מ
מר כרם ארנון – רו"ח – משרד יעקב זיצר ושות'
עו"ד מילנר ארז – יועץ המשפטי משרד רחל בן-ארי  /אדם פיש ושות'
מר מאיר גרסייה – חשב מי עכו
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*** ראש העיר פותח מועצה שלא מן המניין "צו ארנונה לשנת *** "8102
על סדר היום:
אישור צו ארנונה לשנת  , 6810כולל עליה של  6110%בתעריפי הארנונה,
רצ"ב כנספח1
שמעון לנקרי – ראש העיר
הרשויות הנתמכות ע"י משרד הפנים מחויבות במהלך חודש יוני  7102להביא
לאישור מועצה את חוק הארנונה כפי שקבעה מדינת ישראל לשנת .7102
ישנן רשויות ולא מעט ,שמביאות תוספת שמעבר למה שמחויב עפ"י החוק,
אנחנו לעולם לא ביקשנו מעבר למה שאנחנו מחויבים עפ"י חוק.
בהוצאה של משפחה ממוצעת של חיוב ארנונה בסך של כ 0,111 " -ש"ח "
התוספת היא של כ 9-ש"ח לחודש.
אנחנו לא מעוניינים להרוויח כסף מהתושבים.
אלא לחייב אך ורק מה שהחוק מחייב אותנו.
משרד הפנים רואה בחומרה רשויות שלא מביאות את צו הארנונה לדיון,
משרד הפנים מעלה את החיוב באופן אוטומטי ללא קשר להחלטת הרשויות.

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור צו ארנונה לשנת ,8102
כולל עליה של  8102%בתעריפי הארנונה1

הצבעה:
בעד  15 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד1

*** ראש העיר סוגר את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין ***

___ ________________
אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה

_______________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר
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