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 סיון' כחביום שני  שהתקיים  05.2022-15לא מן המניין מס'  - מועצהפרוטוקול ישיבת 

 , רמלה.1בספריה העירונית ע"ש בלפר, רחוב ויצמן (  2022 יוניב 27) בתשפ"

 
 

 
  17:05 - שעת פתיחת ישיבת  המועצה 

 
  :נוכחים

 
 ראש העיר, יו"ר ישיבת המועצה  -מיכאל וידל  

 סגן רה"ע  -אברהם דז'ורייב 

  סגן רה"ע  -הרב איתן דהאן 

 חברת מועצה -אורלי ארביב 

 חבר מועצה    -שלומי פנטה 

  חבר מועצה -הרב מיכאל דרעי 

 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה   -אברהים ) מינו( אבו לבן 

 חבר מועצה  -אברהים בדויה  

 חברת מועצה -רותם כהן כחלון 

  ועצה חבר מ  -יאיר דידי

 חבר מועצה  -מיכאל מיכאלוב  

 חבר מועצה    -הראל שוהם 

 חבר מועצה   -משה שטה 

 

 חסרים:

 חבר מועצה  -מאור מאיר אשש  

 חבר מועצה  -רונן מושייב  

 חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא 

 חבר מועצה   -עו"ד ראיס אבו סייף 

 חבר מועצה      -שמעון שלוש 

 

 מנגנון עירוני:
 

 מנכ"ל העירייה   -זריה רונן ע

 גזברית העירייה   -רוזה עללאל  

 יועמ"ש  -עו"ד דורון דבורי 

 מנהלת אגף הכנסות -נירית טננבאום 

 מזכירות העירייה  -קטיה צורדקר 
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 מס'

 פרטי החלטה    החלטה

 

 (. )כמפורט בנספח המצ"ב 2023צו ארנונה לשנת  . (73) .1
            

 הארנונה המועצה את עיקרי הדברים בצו  , הגב' נירית טננבאום סוקרת בפנימנהלת מח' הכנסות 
 . 3202לשנת  

   
, הנחות ביטול סיווג  מלכ"רשיעור עדכון ארנונה אוטומטי,  - +(1.37%) שיעור עדכון ארנונה אוטומטי 

 בארנונה.
 

 

 :נספחים

 '2023צו ארנונה  -נספח א  . 

 '525ביטול סיווג קוד  חוו"ד משרד עו"ד עפר שפיר ושות' בנושא -נספח ב. 

 
 .2023המועצה מאשרת צו ארנונה לשנת                                      

 
 (5 -, נגד  9 -)בעד                                                                  

 
 אבו לאבן, הרב מיכאל דרעי, הרב איתן דאהן, אורלי ארביב,  מיכאל וידל ,אברהים )מינו( -בעד

 אברהם דז'ורייב, רונן רוטשטיין, שלומי פנטה, אברהים בדויה.          
 

 הראל שוהם, משה שטה, רותם כהן כחלון, יאיר דידי, מיכאל מיכאלוב. -נגד 
 

 
 **   ישיבת המועצה הוקלטה ותומללה בהתאם להוראות הדין. 

 

 

 
 
 
  מיכאל וידל                                                                 רונן עזריה            
 רמלה      העיר   ראש                                                                     העירייה מנכ"ל     
 
 

 

 
 


