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  20152.11.מיום  74' ישיבת מועצה מן המניין מס

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

יחזקאל , ד עוזי אהרון"עו, ליאור אגאי, דוד חיון, אפי גוטמן, טל אשכנזי, ליאת שוחטד "עו  :נוכחים
  . ליאת בן בסט, איילה ברטה, שקד

  .נה כהןא'ז, יוסף סבח, ננה חן, עופר בוזי, קרקוקליימית   :חסרים

  .חמאני דוד, מזל זרחיה, רמי בן סעדון, ד שלומית שפינדל"עו  :משתתפים

  :על סדר היום

 .אביבמינוי נציגי ציבור לוועדות ערר חדשות בתחום מחוז תל  .1

  .הצהרת אמונים אפי גוטמן ויניב דאון .2

  )19:02הישיבה נפתחה בשעה ( 

  מינוי נציגי ציבור לוועדות ערר חדשות בתחום מחוז תל אביב  - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

ציבור לוועדות ערר חדשות בתחום  ימבקשת למנות נציג. אני פותחת את הישיבה הראשונה מן המניין
, במסגרת הרפורמה ששר האוצר פועל ליישומה בכל הקשור לנושא תכנון ובניה. מחוז תל אביב

נפתחות עוד שתי ועדות ערר בועדה המחוזית לדון בכל ההשגות והעררים שמגישים מהועדות 
  . שה יצחקיד רחל קורן ושל מנ"אני רוצה להביא להצבעה את המינוי של עו. המקומיות

  :רמי בן סעדון

על מנת שלא נחזור על משהו , אני מבקש לבדוק את זה .מנשה יצחקי נפסל בזמנו בגלל שהוא מתווך
  . שכבר היה

  :ד שלומית שפינדל"עו

 ,המגבלה בחוק שזה לא יהיה חבר מועצה או חבר ועדה מקומית או חבר בועדה מיוחדת ומשותפת
  . יכים להמציא קורות חיים של המועמדאנו צר. שעובד עם אחד הגופים הללו

  :ראש העירייה

  . אנו רק ממליצים והסינון של קורות החיים יעשה בועדה המחוזית

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

 . מאשרים  :החלטה

  הצהרת אמונים אפי גוטמן ויניב דאון  - 2' סעיף מס

  :ראש העירייה

אפי גוטמן לא נכח ולכן לא הצהיר  ,בישיבת המועצה הראשונה של הקדנציה הזאת מלפני שנתיים
  . אני מבקשת שהוא יצהיר כעת, אשר על כן. כפי שמחייב החוק, אמונים

  :אפי גוטמן

הוא , כך שידעתי שלא צריך, אני הייתי בבית חולים ודוד יוסף דאג לא לשלוח פרוטוקולים הביתה
פרוטוקולים וראיתי שלא בזמן האחרון דוד חמאני העביר לנו את ה. עבר על החוק עם חברי המועצה

  . הצהרתי אמונים ולכן העליתי את זה



  2מתוך  2עמוד 

  :טל אשכנזי

חוק  .צר לי שסגן ראש העיר באור יהודה אומר שחברי מועצה עוברים על החוק ולא פונה למשטרה
היה , הוא חוק הוא חוק לגבי כל תושב ואם מר גוטמן חשב שאחד מחברי המועצה עוברים על החוק

  . ל שלא עשה זאתצריך לפנות למשטרה וחב

  :אפי גוטמן

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל , חבר מועצת עיריית אור יהודה, צבי אפרים גוטמן, אני
  .ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

  :ראש העירייה

בישיבה הראשונה בה הוא יהיה . לא הומצא לידיו ולכן לא הגיע לישיבהיניב דאון כתב המינוי של 
  . נוכח אנו נבקש ממנו להצהיר אמונים

  )19:08הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  ד ליאת שוחט"עו  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


