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 4 חבר מועצה -    מר יוסף אדירי 
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 6 חבר מועצה -    מר אביעד חסון  

 7 חבר מועצה -    מר צפריר פדלון 

 8 חבר מועצה -   יעקב  מר תומר 

 9 חבר מועצה -   מר נועם מולה 

 10 חברת מועצה  - גב' תפארת אסולין משבאום  

 11 חבר מועצה -     מר אייל אלבלק  
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 16 חברת מועצה  -   גב' תמי רוטמן   :חסרים
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 18 מנכ"ל -  ר עמיקם לוי נגר מ   סגל:

 19 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 

 20 יועץ משפטי -  עו"ד אבינועם פרץ

 21 גזבר -  מר אבישי יצחקי  
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 2 6מן המניין מס' לא  ישיבת מליאת מועצה  תקציר

 3 2021בנושא: צו הארנונה לשנת  

 4 20201.7.  דשהתקיימה ביום 

 5 
כפי שהוגש והונח לכם עם דברי   2021שנת העלאת צו הארנונה ל - 2021צו הארנונה לשנת   .1 6 

 7 :  ההסבר

 8 צפריר ותומר.   :נגדמי  אייל, שלומי, אמיר, תפארת, נועם, יוסי, גולברי וקרן.  :בעדמי 

 9 יוסי נגר.  :נמנעמי   

 10 .2021מאשרים ברוב קולות את צו הארנונה לשנת  החלטה: 
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 12 תומר יעקב   -הצעה לסדר בנושא ארנונה .2
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 14 צפריר פדלון   -הצעה לסדר בנושא ארנונה .3

קרן, אייל, שלומי, אמיר, תפארת,    :נגדמי  תומר וצפריר.     :בעד הצעת ההחלטה של צפרירמי   15 

 16 . יוסי נגר: נמנעמי  נועם, יוסי, גולברי נגד. 

 17 דוחים ברוב קולות את הצעות ההחלטה של צפריר פדלון.  החלטה:  
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