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  73' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס

ד "עו, איילה ברטה,  אנה כהן'ז, סבח יוסף, עופר בוזי, יחזקאל שקד, טל אשכנזי, דוד יוסף  :נוכחים
  . עוזי אהרון

  . ליאור אגאי,  ליאת בן בסט, ימית קרקוקלי, אפי גוטמן, ליאת שוחט, ננה חן, דוד חיון  :חסרים

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

  :על סדר היום

 .2015 -ה"התשע, )תיקון) (העמדת רכב וחנייתו(חוק עזר לאור יהודה  .1

 .פתיחת חשבונות יעודים לקרן לחניה .2

  .ביטול הפחתות בארנונה בגין מרתפים ועליות גג במגוריםהודעה למועצה על  .3

  )18:05הישיבה נפתחה בשעה ( 

  .2015 -ה"התשע, )תיקון) (העמדת רכב וחנייתו(חוק עזר לאור יהודה  - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .2015 -ה"התשע, )תיקון) (העמדת רכב וחנייתו(חוק עזר לאור יהודה מבקש לאשר 

תיקון חוק העזר המוצע עומד , היועצת המשפטית לעירייה, ד שלומית שפינדל"עופי חוות דעת ל
  .עריף המרבי הקבוע בתקנות התעבורהבדרישות משרד הפנים והתעריף המבוקש נמוך מגובה הת

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר, .2015 -ה"התשע, )תיקון) (העמדת רכב וחנייתו(חוק עזר לאור יהודה   :החלטה

  פתיחת חשבונות יעודים לקרן לחניה  - 2' סעיף מס

  :ראש העירייה

קרן לחניה ו קרן חניה לאזור התעשיה הצפוני .יעודים לקרן לחניה בנק פתיחת חשבונותמבקש לאשר 
 .לאזור התעשיה הדרומי

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .תמאושר, פתיחת חשבונות יעודים לקרן לחניה  :החלטה

  ביטול הפחתות בארנונה בגין מרתפים ועליות גג במגוריםהודעה למועצה על  - 3' סעיף מס

 .ביטול הפחתות בארנונה בגין מרתפים ועליות גג במגוריםנמסרת בזאת הודעה על 

 .הודעה מתאימה תינתן לתושבים ביחד עם חשבון הארנונה שישלח לביתם
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  הודעה של ראש העירייה

  :ראש העירייה

  ".עץ חיים"מתגורר זה שנים מספר בקרוואן בחצר בית הכנסת  חבר המועצה דוד חיון

  .כל השנים הוא לא שילם ארנונהשהרי , בנייההתכנון וה י חוק"עפ, מעבר לעובדה שזו עבירה פלילית

לאחר שקיבל הודעה על פסילתו כחבר מועצה בגין חוב של ארנונה , השיקים שנתן חבר המועצה דוד חיון
  . כלומר לא כובדו בבנק, רו כולםחז -₪  15,000-בסך של כ

בו הוא , שאלה שיקים של בית הכנסת ענההוא , מדוע השיקים חזרו "גל גפן"כשנשאל על ידי עיתון 
   .משמש כחזן

  !שקר גס

  . כפי שטען, לא של בית הכנסתממש ממש הם ו אני מצרף את השיקים שלו הפרטיים שחזרו

  . ממחלקת הגבייה מזכרגם ב "מצ

  . צח כשלג מאשימה לעבר מי שהואשלא יפנה אצבע  ,שידיו מוכתמות בבוץ מי, אני טוען

  )18:10הישיבה ננעלה בשעה (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


