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  26.11.19פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 
  2020אישור צו הנחות בארנונה לשנת  

  נט גב בחברה הכלכלית באולם התקיימה המועצה ישיבת

  
  :משתתפים

  העירייה ראש, חמו בן ניסן ד"עו
  העיר ראש וסגן מ"מ, אוחנונה דודי מר
  העיר ראש סגן, ניקוב'ספוז אלכס מר
  העיר ראש סגן, ריזינשוילי גבריאל מר
   העירייה לראש משנה, שטרלינג פלורי' גב
  מועצה חברת, אביטן כהן סיוון' גב

  מועצה חבר, צחי טל מר
  מועצה חבר, אורגיל דורון מר
  מועצה חבר, שמילה עוזי מר

  מועצה חברת, גיטיס דיאנה ר"ד
  מועצה חבר, שלסר ברוך מר
  יצחק וייס, חבר מועצה  מר

  
  

  :נעדרים
  מועצה חבר, קווס משה מר
  מועצה חבר, ארנרייך אברהם מר
  משה אדרי, חבר מועצה  מר

  
  

  :נוכחים
  גרי עמל, מנכ"ל העירייה

  העירייה גזברית, יוסף רינה
  עו"ד חיים שימן, יועץ משפטי
  יהושע אשכנזי, דובר העירייה

  
  
  

  על סדר היום: 
  

 8בפרוטוקול ועדת כספים מספר  22(סעיף מס'  2020אישור המועצה לצו ההנחות בארנונה לשנת   .1
 ), מצ"ב הפרוטוקול. 12.11.19מתאריך 

  
  . 2020ההנחות בארנונה לשנת : מועצת העיר מאשרת את צו הצעת החלטה

  
  

  19:25מועד פתיחת הישיבה 
  

  
הם שינויים  2020מרבית השינויים שנערכו בצו הארנונה לשנת : רינה יוסף, גזברית העירייה

  "קוסמטיים" בלבד, אסקור בפניכם את עיקרי השינויים.
גדרת הכנסה ממוצעת, עודכן שנתון רכב במבחני המשנה, ביטלנו את אחד העודכן סעיף  -ב'  8סעיף 

  ממבחני המשנה למבחן הכנסה , על מנת להקל הן על הבדיקה והן על התושב.
 10% -צומצמה ב ההנחהכל מדרגה בעדכנו את אחוז ההנחה המגיעה לתושבים במבחן ההכנסה, כמו כן 

וכדי להמשיך לשמור על מקורות ההכנסה שיש לנו  הולכות וגדלות לביןוזאת כדי לאזן בין ההוצאות ה
  איזון תקציבי . 
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  :הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
  יצחק וייס        חמו בן ניסן
  שלסר ברוך        אוחנונה דודי

        'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

  שטרלינג פלורי
          סיוון אביטן כהן

  צחי טל
  אורגיל דורון

  שמילה  עוזי
  גיטיס דיאנה

  

  .2020החלטה: מועצת העיר מאשרת את צו ההנחות בארנונה לשנת 
  

  

  !ננעלה הישיבה

  
  
  

 
                    

      ______________________      _______________________ 
  חמו בן ניסן ד"עו            עמל גרי 

  העירייה ראש                     ההמועצ ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ    
      

  

 


