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 כהן  -רונית ארנפרוינדגב'  - חברת מועצת העיר .10

 מר שחר סימנה  -  חבר מועצת עיר .11
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 עיריית יבנה

 

 . 2018ישור צו הארנונה לשנת א .1

 

. צו 2018עובר לישיבה  שנוגעת לאישור צו הארנונה של שנת    :ארי-צבי גוב

מדבר על, מה? סגרתי ישיבה. אני סוגר את הישיבה הרגילה ופותח  2018-הארנונה ל

ישיבה לא מן המניין בעניין צו הארנונה ואני מסביר מה הסיפור. צו הארנונה לא משתנה 

-השנה הקודמת. היות והוצאת האשפה של אזור התעשייה הולכת לעלות לנו כלעומת 

שנותן  2%שקל, החלטנו שרק לאזור התעשייה ורק לתעשייה בלבד להוסיף  1,800,000

. כי זה תוספת הוצאה וצריך לאזן את 1,800,000-לנו החזר בערך של מיליון שקל מתוך ה

הרבה יותר נמוכה מאשר במקומות  זה. מה עוד שאזור התעשייה שלנו ממוסה ברמה

 אחרים. והעניין הזה מועלה עכשיו. אני שואל מי בעד? תודה רבה. 

 

 :144/61/החלטה מס' 

 . 2018לאשר את צו הארנונה לשנת פה אחד הוחלט 

 

 נעלתי גם את הישיבה הזאת.    :ארי-צבי גוב

 

  

 

___________________ 

 צבי גוב ארי

 ראש העיר

___________________ 

 דוד שטרית

 מנכ"ל העירייה 

 


