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 2020  ינוארחודש ל 28יום  ב באור יהודהשנערך ונחתם 

 

 " בראשות ליאת שוחטאור חדשסיעת  "   :ב י ן

 באמצעות יו"ר הסיעה עו"ד ליאת שוחט

 "(אור חדש)להלן: "

 צד אחד,מ

 יחיאל מושייב   לבין:  

 ( "יחיאל) להלן: "

 מצד שני,

 

כראש העיר  מכהנת " לפי העניין(ראש העיר)להלן גם " ליאת שוחט ועוה"ד  הואיל:

)להלן:  30.10.18בחירות לרשויות המקומיות שנערכו בעיר אור יהודה ביום מה

 5 -זכתה ב ליאת שוחט"(, והואיל וסיעת אור חדש בראשותה על עו"ד הבחירות"

 מנדטים במועצת העיר הנבחרת;

 

ומכהן כחבר מועצה מיום מנדט במועצת העיר הנבחרת  1 -זכה בבחירות ב   ויחיאל :והואיל

 הבחירות.

 

והצדדים רואים חשיבות רבה לשיתוף הפעולה ביניהם בהנהלת העירייה על מנת  והואיל:

שיוכלו לקדם את חזונם המשותף לעיר אור יהודה בכלל היבטי השלטון המקומי 

ייה אחראית ה ואיכות חייהם, וכן בהמשך עשלרבות בקידום ושיפור רווחת תושבי

 .למען העיר אור יהודה

 

 והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את כל ההבנות וההסכמים. :  והואיל

  

 לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1

הסכם זה כפוף להוראות כל דין, וכל הוראה בהסכם זה, שתסתור כל הוראת דין תהיה בטלה  .2

 ומבוטלת, וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראותיו של ההסכם. 

ברצון לחזק את העיר אור יהודה, וכן ברצון להביא לשיתוף נובע בין הצדדים שיתוף הפעולה  .3

 פעולה הדוק בין הצדדים במהלך הקדנציה הקרובה.

 
 התנהלות הקואליציה

 בראשות ראש העיר, עו"דהצדדים מחויבים הדדית לשותפות וללויאליות במסגרת הקואליציה  .4

   .לפעול בדווקנות ליישומו של הסכם זהמחויבים כן , ואור יהודה במועצת העיר ליאת  שוחט,

 מחויב למשמעת קואליציונית כל עוד הסיעה בקואליציה. המצהיר כי יהי יחיאל .5

 

 התפקידים: חלוקת



 2 

בכפוף להוראת כל דין, למשמעת הקואליציונית במסגרת הקואליציה בראשותה של ראש העיר,  .6

 שלהלן: םהתפקידים ו/או המינויי יקבל יחיאל

 למשנה לראש העירימונה  יחיאל מושייבמר  6.1

 

 שונות:  .7

 .במדיניות ראש העיר  יחיאליובהר, כי כל הוראות הסכם זה מותנות בתמיכת  .7.1

 את כלל הערות הצדדים וזהו נוסחו הסופי לאחר שהצדדים נועצו. ההסכם ממצה .7.2

 סיעת "אור חדש" תמסור הסכם זה לפרסום בהתאם להוראות הדין. .7.3

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 
 ש"עו"ד ליאת שוחט , יו"ר סיעת "אור חד

  יחיאל מושייב
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