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  6.9.2011 מיום 88' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס

חנן , שלום ימין, אפי גוטמן, יובל דוידוביץ, טל אשכנזי, עופר בוזי, ד יעקב נחום" עו:נוכחים
  .ננה חן, בנימינוב

סבח ,  יחזקאל שקד, שאול סאלם, ד עוזי אהרון"עו, ד ליאת שוחט"עו, דוד יוסף  :חסרים
  . אברהם בורוכוב, יוסף

  . דוד חמאני, מזל זרחיה, רמי בן סעדון, י'אצ' בנצי אז:משתתפים

  :על סדר היום

  .2010 -ע "התש, )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה(הארכת תוקף חוק עזר לאור יהודה 

  )18:12הישיבה נפתחה בשעה (  

  :עופר בוזי

ע "התש, )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה( חוק עזר לאור יהודה מבקש לאשר הארכת תוקף
- 2010.  

חוות דעת שנשלחה והיועצת כתבה דברי הסבר . נבצר מהיועצת המשפטית להגיע לישיבה זו
אני מקריא . חוות הדעת כתובה בפרוטוקול זה כלשונה. לחברי המועצה יחד עם חוק העזר

  . 1.9.2011- ב שפינדלשלומיתד "עואת מה שכתבה 

  א"תשע, אלולב' ב
  2011, ספטמברב 1 

  לכבוד
  ראש העיר

  חברי מועצת העיר
  ,.נ.ג.א

, )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה(הארכת תוקפו של חוק עזר לאור יהודה : הנדון
  2010-ע"התש

,  ומטרתו גביית היטל שמירה2010 בינואר 7חוק העזר שבנדון פורסם ברשומות ביום   .1
  .אבטחה וביטחון לטובת תושבי העיר, רותי שמירההמיועד למימון עלות שי

הטלת , 2012 בינואר 1- ה-ב"בטבת התשע' החל מיום וקובע כי ,  לחוק העזר9סעיף  .2
או , ההיטל על פי חוק עזר זה תהיה טעונה אישור של מליאת מועצת העיר ושל שר הפנים

 .מי מטעמו

י " עפלת היטל השמירהמובא בזאת לאישור מועצת העיר המשך הט, לאור האמור לעיל .3
  . לאחר מכן יועבר החוק לאישור משרד הפנים. חוק העזר

  ,בכבוד רב

  ד"עו, שלומית שפינדל
  יועצת משפטית לעירייה
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  :חנן בנימינוב

ל על הנושא הספציפי אם זה "אני כבר חודשיים מחכה לתשובה מהמנכ, עם כל הכבוד
אני תליתי ? או לתושבי אור יהודה,  אישי של ראש העירייה שמחזיקים עם השמירהסאינטר

דוד יוסף נתן הוראה בשתיים , בשעה אחת וחצי בלילה אני רואה אנשים מורידים, מודעות
יש , אני צילמתי את זה. ם מורידיםהבשתיים ורבע , אני הדבקתי באחד ורבע. בלילה להוריד

אני רוצה . ל צילום מי מדביק"ישהו מדביק וגם נתנו למנכצילומים והם צילמו אפילו מ
  . אם זה מטרות אישיות שלו או לתושבי אור יהודה, עופר בוזי, לדעת

  :עופר בוזי

, במידה והיא לא תשאל כרגע. אני נותן לננה הזדמנות כרגע לשאול את השאלות לגבי הסעיף
  . להצבעה על הסעיףלא יהיו הזדמנויות נוספות לשאלות ומיד אחרי זה נעבור 

  )18:17אברהם בורוכוב הצטרף לישיבה בשעה (

  :עופר בוזי

במידה ולחנן יש השגות . לסיירת הביטחון בישוב יש מטלות רבות ומגוונות, לשאלתו של חנן
שהיא תינתן , אני מצפה ממי שצריך להחזיר לו תשובה בעקבות הפניה, לגבי הפעילות

רק שהגורמים המוסמכים , והאם הן נכונות או לאאני לא נכנס כרגע לעובדות . בהקדם
  . יתנו את התשובה לחנן, בעירייה שאמורים לענות

  ?מי בעד אישור הסעיף

ד "עו, יובל דוידוביץ, אברהם בורוכוב, טל אשכרנזי, אפי גוטמן, שלום ימין, עופר בוזי  :בעד
  . יעקב נחום

   .לא השתתפו בהצבעהחן  וננה  בנימינובחנן

  )18:20לה בשעה הישיבה ננע(

        
  עופר בוזי  דוד חמאני

  ראש העירייהסגן   מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
  מרכז ישיבות המועצה


