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 תשפ"א  תמוז 'יחשהתקיימה ביום שני מן המניין לא רוטוקול ישיבת המועצה פ

 רמלה. 4אשכול הפיס , רח' הזית  ( 2021 יוני 28) 
 
 

 :נוכחים
   

 ראש העיר, יו"ר ישיבת המועצה  - מיכאל וידל 

 השתתף בהצבעה( - 18:18)נכנס בשעה סגן רה"ע   -מאור מאיר אשש  

 ה"ע  סגן ר  -אברהם דז'ורייב 

 חברת מועצה -אורלי ארביב 

 השתתף בהצבעה( - 18:18)נכנס בשעה חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי 

 חבר מועצה   -הרב איתן דהאן 

 השתתף בהצבעה( - 18:48)נכנס בשעה חבר מועצה    -שלומי פנטה 

 חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא 

   חבר מועצה   -אברהים ) מינו( אבו לבן 

 חבר מועצה  -שמעון שלוש 

 חבר מועצה    -הראל שוהם 

  חברת מועצה -רותם כהן כחלון 

  חבר מועצה   -יאיר דידי

 חבר מועצה  -משה שטה 

 חבר מועצה       -יכאל מיכאלוב  מ

 

 חסרים:

 חבר מועצה   -רונן מושייב  

 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה  -אברהים בדויה  

 חבר מועצה    -עו"ד ראיס אבו סייף 

 

 :מנגנון עירוני
 

 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 גזברית העירייה   -  רוזה עללאל

 שרקון בן עמי ושות'עו"ד  משרד   -הדר  עדי עו"ד 

 מבקר העירייה   - יהושע קלפוס

 מנהלת מח' הכנסות -נירית טננבאום 

  ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
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 על סדר היום

 
 אורלי ארביב ) סיעת הליכוד ( ושמעון שלוש ) סיעת רמלה שלנו(.   -השבעת חברי המועצה החדשים 

 
 

  )כמפורט בנספח המצ"ב(. 2022צו ארנונה לשנת (. 76) .1
 מנהלת מח' הכנסות, הגב' נירית טננבאום סוקרת בפני המועצה את עיקרי הדברים בצו                     

 .  2022הארנונה לשנת                 
 ., הנחות בארנונה" מפעל פלדה ביטול סיווג " +(,  1.92%שיעור עדכון ארנונה אוטומטי )                  

 
 
 

 .2022המועצה מאשרת צו ארנונה לשנת          
                 

 ( 1 -, נמנע 5  -, נגד  9 -)בעד                                                                                            
 

 

 

 :נספחים

 '2022צו ארנונה  -נספח א  . 

 'פלדה". י"מפעל ביטול סיווג  חוו"ד משרד עו"ד עפר שפיר ושות' בנושא -נספח ב 

  'אל משרד הפנים בבקשה לבטל את הסיווגים המפלים.  1996הפניה משנת   -נספח ג 

 'טבלת אומדן תספת חיוב למפעלים שמסווגים בתת סיווג זה כיום.  - נספח ד 

 
 

 
 **   ישיבת המועצה הוקלטה ותומללה בהתאם להוראות הדין. 

 

 

 

 

  מיכאל וידל                   רונן עזריה                              
                                              רמלה      העיר   ראש                                  העירייה מנכ"ל                         

 
 

 


