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 14.10.2010מיו�  52' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

עוזי ד "עו, יחזקאל שקד, עופר בוזי, שלו� ימי	, ד יעקב נחו�"עו, דוד יוס� :נוכחי�
    .סבח יוס�, טל אשכנזי, אברה� בורוכוב, אהרו	

 .ליאת שוחט, יובל דוידובי", שאול סאל�, אפי גוטמ	, חנ	 בנימינוב, ננה ח	: חסרי�

 . חמאני דוד, ד שלומית שפינדל"עו, מזל זרחיה,   רמי ב	 סעדו	:משתתפי�

   :על סדר היו�

 .אישור לויתור על זכויות במקרקעי	 לטובת מינהל מקרקעי ישראל .1

 .ל גבי אשכנזי"רא, ל"הרמטכקריאת רחוב על ש�  .2

 .וד ליגאל צרפתיאזרחות כב .3

 .אישור נציגי� לגו� הבוחר את רב העיר .4

 .אישור החלטת הוועדה לחלוקת יקיר העיר .5

 . הסכמי פשרה של וועדת הנחות'הנחה על שולח	 המועצה  .6

 )18:15הישבה נפתחה בשעה (

 אישור לויתור על זכויות במקרקעי� לטובת מינהל מקרקעי ישראל ! 1' סעי  מס

 :ראש העירייה

 .ש להסביר"עממהיומבקש 

 :ד שלומית שפינדל"עו

: הגובלות ברחובות, 7217: במרכז המסחרי בגוש, 187, 185: מדובר מתח� בחלקות
 .צפריר, דוד אלעזר, חטיבת אלכסנדרוני

שהוא נמצא בבעלות משותפת של מנהל , 187/ע מאא"בשוק גולדמ	 יש מגרש אחד לפי תב
ע "לפי התב. 15% ולעירייה 85%' כלמנהל יש ש� בער.. מקרקעי ישראל ושל העירייה

נער. הסכ� בי	 ' 98'ב.  מטר שטחי� עיקריי�14,500'הקיימת נית	 לבנות ש� בער. כ
את השימוש וניצול הזכויות של כל אחד , שהגדיר את הניהול המשות�, המנהל והעירייה

יש תשריט שמתאר את החלק של המנהל , מהצדדי� והוגדר חלקו של כל אחד מהמתח�
המנהל מעוניי	 כנראה לשווק את המגרש הזה והעירייה . חלק של העירייהואת ה

מעוניינת שהמנהל יוציא מכרז וישווק ג� את החלק שלה בתו. המתח� ולצור. זה 
תו. שמירה על זכויותיה והסכ� שינת	 לעירייה , העירייה תשאיר את הקרקע למנהל

הסכ� כזה של השבת .  במגרשפיצוי כספי מכספי השיווק לפי החלק היחסי שיש לעירייה
 . בכפו� לאישור שר הפני�, קרקע דורש ג� אישור מועצה

 :ראש העירייה

 ? מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .  מאושר:החלטה
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 ל גבי אשכנזי"רא, ל"הרמטכקריאת רחוב על ש�  ! 2' סעי  מס

 :ראש העירייה

ובר מד. ל גבי אשכנזי"מבקש לאשר קריאת רחוב בשכונת יצחק רבי	 על ש� רא
 .412רבי יוס� חיי� עד כביש /ברחוב מהכיכר ברחובות צפריר

 ?מי בעד

 . פה אחד: בעד

  .מאושר: החלטה

 אזרחות כבוד ליגאל צרפתי ! 3' סעי  מס

, מנהל ג� בינוי במשרד החינו., מבקש לאשר מת	 אזרחות כבוד למר יגאל צרפתי
 . אשר לקח את אור יהודה כפרויקט ותמ. ללא לאות ברפורמה בחינו. מבחינה פיזית

 ?מי בעד

 . פה אחד: בעד

  .מאושר: החלטה

 אישור נציגי� לגו  הבוחר את רב העיר ! 4' סעי  מס

 .כדלקמ	, מבקש לאשר נציגי� לגו� הבוחר את רב העיר

 .אפרי� חסו	, יוסי סווייד, דני שמואל, מנח� זנזורי: נציגי המועצה הדתית

טל אשכנזי ואברה� , עופר בוזי, ד עוזי אהרו	"עו, ד יעקב נחו�"עו: נציגי העירייה
אנחנו נודיע זאת בכתב למשרד הדתות ונביא את זה , במידה ויהיה אחד מיותר. בורוכוב

 . למועצת העיר הבאה

 ?מי בעד

  .פה אחד: בעד

  .מאושר :החלטה

 אישור החלטת הוועדה לחלוקת יקיר העיר ! 5' סעי  מס

 :סבח יוס 

שבתאי , שלו� חי: מבקש לאשר מת	 תעודות יקיר העיר אור יהודה לשישה חברי�
 . מישה טוטייב ואלי דוד, מאיר חי בנימינוב, ראוב	 פז, יחזקאל

 :עוזי אהרו�

 . אני מבקש לבדוק אפשרות להוסי� את מלכי בריגה

 :הראש העיריי

 ?מי בעד

 . פה אחד: בעד

  .מאושר :החלטה
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 :ראש העירייה

 מאחר והעיר נמצאת בתנופה ובתנועה של פיתוח כי, ציי	לפני הסעי� הבא אני רוצה ל
אשר , אנחנו רוצי� לפנות ליזמי�, ובניה ואנחנו לא רוצי� לפספס מומנטו� כזה או אחר

כדי שנוכל לפתח עוד ועוד להקדי� את התשלומי� שלה� , בוני� ועתידי� לבנות בעיר
 . שכונות ורחובות

ד הלל "וג� של עו, ד שלומית שפינדל"עו, ש"נושא זה קיבל את אישור� של היועמ
 . קרונפלד

  הסכמי פשרה של וועדת הנחות!הנחה על שולח� המועצה ! 6' סעיפי� מס

בר  מונחי� בזאת על שולח	 המועצה פרוטוקולי� של ישיבות וועדת הנחות בארנונה בד
ל "לנוהל מנכ' ו2י סעי� " לפקודת העיריות ועפ339 ' ו338הסכמי פשרה בהתא� לסעיפי� 

 .משרד הפני� בדבר מחיקת חובות

 4ע� , 22.6.2010שאושרו על ידי וועדת הנחות בארנונה בישיבתה מיו� , הסכמי פשרה
 . 79,3732נישומי� בסכו� כולל לזיכוי של 

 9ע� , 1.8.2010 הנחות בארנונה בישיבתה מיו� שאושרו על ידי וועדת, הסכמי פשרה
 . 175,3372נישומי� בסכו� כולל לזיכוי של 

, שהונחו על שולח	 המועצה, כל האישורי� להסכמי הפשרה של ועדת ההנחות בארנונה
 .טעוני� את אישור משרד הפני�

 :יחזקאל שקד

א  פע� . � זיו הרי ה, אשר האופוזיציה חתומה עליה� ושמי מופיע בה�, כל המכתבי�
 .  נגד העירייהלא הצטרפתי לאופוזיציה במכתבי תלונה למשרד הפני�

)18:25הישיבה ננעלה (  

    

 דוד יוס  דוד חמאני
 ראש העירייה מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה


