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 01/2021מס'  המנייןשלא מן מליאה מן פרוטוקול 

 , ג' בתמוז תשפ"א2021ביוני  13מיום ראשון, 

 ראש המועצה-   ניר זמיר  נוכחים:
 נציג משמר הנגב-   תומר רכטמן

 נציג נבטים-   שמעון רוזיליו
 נציג חצרים-   אריה ולדברג

 נציג דביר-   אסף רוט
 נציג בית קמה-   ירון שיפוני
 נציג שומריה-   אייל פינס

 גת שובלנצי-   חסיה ישראלי
 נציג גבעות בר-   ירון בורבא
 נציג חצרים-  (ZOOM)עופר רימון 

 
 נציג כרמים-   מיכאל בן ברוך  חסרים:
 נציג להב-   אסף לה גנק  

 תדהרנציג -   איציק אבוטבול
 נציג תאשור-   אדי תורג'מן

 נציג משמר הנגב-   גילי מולכו
 נציג ברוש-   גיא חדידה

 
 

 מנכ"ל-   פלג ניאגו משתתפים:
 גזברית-   נטע לי אביטל  
 יועמ"ש-   עו"ד אולגה גונן  
 ע. מנכ"ל-   רינת כהן  
 מבקר המועצה-   רועי זילברמן  
 רו"ח בני שמעון-   יורם שוחט  
 מנכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח-   קרואנידרור   

 מנהלת מחלקת מנהל הכנסות-   לימור בן שטרית
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  2022לשנת  צו ארנונהאישור [ 1]

מאושר במסגרת מליאה שלא מן המניין, והבקשה  2022צו המיסים לשנת  נטע לי אביטל ]גזברית[:

המיסים, כולל  שלחנו לכם טיוטה של צו מאושרת במסגרת המליאה הרגילה. 2022החריגה לשנת 

. עיקרון ושלחנו את צו המיסים כולו עם כלל הסיווגים ותתי הסיווגים הסברים לבקשה חריגה

וגי ותתי הסיווגים יועלות את כל סהמשרד הפנים מאפשר לרשויות שחפצות בכך ל ,מרכזי ראשון

נו ולכן גם אנחנו נעשה את זה, אנח 1.92%ב)הטייס האוטומטי( באופן אוטומטי  ,בתעריפים

 מאמצים את המלצת משרד הפנים. זה לא חובה, אפשר להחליט שלא להעלות.

 אנחנו ניסינו שלא להעלות והשר לא אישר, בדרך כלל זה טעון אישור שר. שמעון רוזיליו ]נבטים[:

 אנחנו מחליטים להעלות. זה נתון להחלטת המועצה,  נטע לי אביטל ]גזברית[:

 מאושר? אושר.האם  ניר זמיר ]ראש המועצה[:

 

 

 בברכה,

  ראש המועצהניר זמיר, 

_______________________  

 איי בע"מ-חברת סאמיט נרשם על ידי:

 

 הנחיות, על פי 2022לשנת ארנונה  המיסים ת צומליאת המועצה מאשרת א החלטה:

 .משרד הפנים

 אושר פה אחד 


