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  עיריית רחובות

  47מן המניין מס' שלא מועצה ישיבת 

   2017/6/28 ז"עתש ד' בתמוז, רביעימיום 

  , בניין העירייה6באולם הישיבות, קומה 

סגן ומ"מ  –ציון שרעבי - ראש העיר, ח"מ בן –רחמים מלול   :משתתפים

סגן  –מתן דיל עו"ד סגן רה"ע, ח"מ  –רה"ע, ח"מ זוהר בלום 

משנה לרה"ע, ח"מ אביב  –יב מרקוביץ רה"ע, ח"מ עו"ד ינ

רוני ד"ר איטח, ח"מ גיורא בן ארי, ח"מ עו"ד אמיר ירון, ח"מ 

אברהם מוזס, ח"מ יפים עו"ד באום, ח"מ אברהם קינד, ח"מ 

יערה ספיר, ח"מ צבי אדר' זאיקה, ח"מ אבאי זאודה, ח"מ 

  שלמה מונטג, ח"מ יעל בק.  

  

עו"ד , ומרכז ישיבות המועצה המנכ"ל העיריי -  דורון מילברג  :נוכחים

גזברית העירייה,  - , דניאלה ליבי יועצת משפטית - מיכל דגן 

 – אקרמן נפתלי, סמנ"כל נכסים וביטוחים –חנניה קורש 

רל"ש ראש העיר, גב' יוספה  –, דודי אשכנזי מבקר העירייה

  , מר מנחם רוזנטל. מנכ"ל ה.ל.ר –חליבה, מר גיא עידו 

    

ח"מ ד"ר מרה קנבל, ח"מ  אקוע, ח"מ עודד עמרם, ח"מ אבנר   :חסרים

, רונן אהרוני, ח"מ גלי   ח"מ שי קזיוף. אפל, ח"מ אמיתי כהן
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  סדר היום:
 . 2018צו ארנונה לשנת  אישור .1
  
  
  
  
 

 

  החלטות המועצה
  2017/06/28 מיום 47מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

נוסח חדש) (א) לפקודת העיריות (276בהתאם לסעיף   
(ב) לחוק ההסדרים במשק המדינה 9ובהתאם לסעיף 

 –(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג 
(להלן "חוק ההסדרים) והתקנות מכוחו, מובאת  1992

בזאת הצעת החלטה לאשר את תוספת שיעור העדכון 
לחוק ההסדרים בשיעור של  7כהגדרתו בסעיף 

2.18%  .  

  :17-47-414מס'  החלטה
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  . 2018צו ארנונה לשנת אישור   . 1

  

שלא מן המניין, פותח ישיבת מועצה  ערב טוב, אני    רחמים מלול:
, ד' בתמוז תשע"ז, 2018לשם אישור צו הארנונה לשנת  . 28.6.17. היום יום רביעי
עומד  2018, צו הארנונה לשנת נו בוועדת כספיםראישור צו ארנונה. אז כפי שאמ

. אנחנו לא מעלים על החריגה כבר 2.18%העדכון האוטומטי שלו, שזה רק על 
הרבה שנים, וגם השנה לא נעשה את זה. ולמעשה, השיעור הזה שהוא מעודכן 
אוטומאטית, הוא מחייב גם אם המועצה לא תאשר אותו. אם יש הערות 
לפרוטוקול, בבקשה. אם אין, אז מנחם יגיד לנו מה ההחלטה שצריכים לקבל. 

  סח ההחלטה, תקרא אותו. נו

(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) 276בהתאם לסעיף     מנחם רוזנטל:
(ב) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי 9ובהתאם לסעיף 

(להלן "חוק ההסדרים) והתקנות מכוחו, מובאת בזאת  1992 –התקציב) התשנ"ג 
לחוק  7כהגדרתו בסעיף הצעת החלטה לאשר את תוספת שיעור העדכון 

  . 2.18%ההסדרים בשיעור של 

 2018בסדר. תודה, מנחם. אז צו הארנונה לשנת     רחמים מלול:
ין, נעולה.    מאושר בזאת. הישיבה שלא מן המני

  

(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) 276בהתאם לסעיף   :17-47-414מס'  חלטהה
יקוני חקיקה להשגת יעדי (ב) לחוק ההסדרים במשק המדינה (ת9ובהתאם לסעיף 

(להלן "חוק ההסדרים) והתקנות מכוחו, מובאת בזאת  1992 –התקציב) התשנ"ג 
לחוק  7הצעת החלטה לאשר את תוספת שיעור העדכון כהגדרתו בסעיף 

   . 2.18%ההסדרים בשיעור של 

  
  
  
  
  
  

_______________  
  דורון מילברג

  ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

_______________  
   רחמים מלול
  ראש העירייה

   
  


