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פרוטוקול ישיבת מועצה מ המניי מס'  38מיו 4.5.2010
נוכחי :דוד יוס ,סבח יוס ,שלו ימי ,יובל דוידובי ,עופר בוזי ,אברה בורוכוב,
אפי גוטמ ,עו"ד יעקב נחו.
חסרי :ננה ח ,ליאת שוחט ,עו"ד עוזי אהרו ,יחזקאל שקד ,שאול סאל ,טל
אשכנזי ,חנ בנימינוב.
משתתפי :מזל עו"ד שלומית שפינדל ,מזל זרחיה ,רמי ב סעדו ,חמאני דוד.
על סדר היו:
 .1החלפת חבר בוועדה לתכנו ובנייה.
 .2אישור נספח שינויי להסכ ע אורט משנת .2005
 .3פינוי בינוי העצמאות.
 .4הנחה על שולח המועצה פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה.
)הישבה נפתחה בשעה (18:15
סעי! מס'  " 1החלפת חבר בוועדה לתכנו ובנייה
ראש העירייה:
סבח יוס מבקש למנות את מר מנשה יצחקי כנציג הסיעה במקומו בועדה המרחבית
לתכנו.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :אושר ,כי מר מנשה יצחקי יהיה נציג סיעת "נצ" כחבר בוועדה במקו מר
סבח יוס.
סעי! מס'  " 2אישור נספח שינויי להסכ ע אורט משנת 2005
ראש העירייה:
מבקש לאשר נספח שינויי להסכ ע אורט משנת .2005
המסמכי הבאי מצורפי לפרוטוקול זה ומהווי חלק בלתי נפרד ממנו.
א .מסמ +הבנות בי אורט ישראל לבי עיריית אור,יהודה בנושאי חינוכיי ,
פדגוגיי מיו .27.4.2010
ב .נספח שינויי להסכ ,שנחת ביו  28ביולי שנת .2005
ג .חוות דעת היועצת המשפטית לנספח השינויי להסכ ,שנחת ביו  28ביולי
שנת .2005
מבקש מהיועצת המשפטית לעירייה ,עו"ד שלומית שפינדל ,להרחיב בהסבר.
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עו"ד שלומית שפינדל:
)מסבירה את נספח השינויי(.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :נספח השינויי מאושר.
סעי! מס'  " 3פינוי בינוי העצמאות
חמאני דוד " הודעה לפרוטוקול:
סעי  3לעיל ,פינוי בינוי ברחוב העצמאות ,נרש על ידי בהזמנה בטעות טכנית ולכ
הוא מוסר מסדר היו.
סעי! מס'  " 4הנחה על שולח המועצה פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה
ראש העירייה:
מונחי בזאת על שולח המועצה פרוטוקולי של ישיבות וועדת הנחות בארנונה בדבר
הסכמי פשרה בהתא לסעיפי  338ו 339 ,לפקודת העיריות ועפ"י סעי 2ו' לנוהל
מנכ"ל משרד הפני בדבר מחיקת חובות.
וועדת הנחות בארנונה ,בישיבתה מיו  ,13.4.2010אישרה  10הסכמי פשרה ע 10
נישומי בסכו כולל לזיכוי של ./ 192,871.55
כל האישורי להסכמי הפשרה של ועדת ההנחות בארנונה ,שהונחו על שולח
המועצה ,טעוני את אישור משרד הפני.
)הישיבה ננעלה (18:19

דוד חמאני
מתא פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוס!
ראש העירייה

