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 פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס' 13 מיום 29.6.17
 

 
 - ראש העיר מר משה אבוטבולנוכחים:

 - סגן ומ"מ ראש העיר מר מאיר בלעיש
 - סגן ראש העירמר שמוליק גרינברג

 - משנה ראש העירמר חיים בן מרגי
 שלום אדרי              - חבר מועצת העיר

 - חבר מועצת עירמר יגאל חדד
 - חבר מועצת עירמר ישראל סילברסטין

 - חבר מועצת עיר מר ישעיהו ארנרייך
 - חבר מועצת עירמר שמעון גולדברג
  - חבר מועצת עירמר פרנקל אברהם

 - חברת מועצת עירגב' סטלה ולטר
 - חבר מועצת עירמר מנשה אליאס
  - חבר מועצת עירמר ריצ'רד פרס
 - סגן ראש העיר                    מר משה שטרית
 - חבר מועצת עיר מר משה מונטג

 - חבר מועצת עירמר מוטי כהן
 
 
 

 - סגן ראש העירמר שמוליק גרינברגחסרים:
 - חבר מועצת עירמר מרדכי דירנפלד

                      מר אליסף  ורמן        - חבר מועצת העיר
 - חבר מועצת עיר מר אלי כהן

 
 

  -  מנכ"ל עו"ד מתי חותהמשתתפים:
  - גזברמר אריה ברדוגו

  - יועמ"ש עו"ד מיקי גסטוירט
 - מבקרמר יעקב דהן
 - אחראי על ההקלטה מר דוד וקנין
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 על סדר היום:
 

 סעיף  1 – אישור צו ארנונה לשנת  1.2018.
 

   פותח ומבקש  לאשר את צו הארנונה  לשנת 2018 אשר נשלח לכל החברים.ראש העיר:
 

 ראש העיר נאלץ לעזוב את הישיבה ומר מאיר בלעיש ממשיך בניהולה.
 

הנחה עו"ד גסטוירט – בנושא הוא אחד בצו. נושאים לשני בנוגע שלי דעת חוות             קיבלתם
חדש בסיוג מדובר לא שכן הארנונה בצו אותה לכלול אפשר אי לדעתי אשר משוחררים                לחיילים
זאת. לשנות סמכות לנו ואין הנחה של חדש בסוג אלא פרסונלי) להיות יכול לא מקרה בכל                  (אשר
לפני נוסף בירור אערוך אבל זה סעיף עם הארנונה צו לשינוי הבקשה על לחתום אסכים לא                  אני
לבעל ישירות ההורים ידי על שישולמו ₪ 2,000 שעד הקביעה הוא השני הנושא הצו.                משלוח
לאשר ממליץ אני ומשכך בעייתי הסעיף לדעתי הנחה. תחשב לא ההנחה למבקשי המושכרת               הדירה

 את הצו בכפוף לאישור של משרד הפנים אליהם נפנה בשאלה זו ונפעל על פי אישורם.
 

 נערך דיון.
 

בכפוף 2018 לשנת הארנונה צו את לאישור מביא בלעיש מאיר החלטה: הצעת – בלעיש                מאיר
 להסתייגויות היועמ"ש.

 
 

  מי בעד?
 

 2  נ (ריצ'רד, מוטי כהן)נגד:7בעד:הצבעה
 מועצת העיר מאשרת  את צו הארנונה לשנת 2018 בכפוף להסתייגויות.החלטה:

 
 
 
 

 הישיבה נעולה.
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  תמללה: רחל איטח  - לשכת סמנכ"ל

 
 
 
 
 

_________________            
                 משה     אבוטבול

                    ראש   העיר
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