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 סדר היום:

 בקשת חברי סיעת "יש יום חדש":       

                                                                                                      

 עדכון גובה תב"ר לצורך תשלום פיצויים למר יוסף זהבי  .1

 

: מליאת העירייה מאשרת מחדש התב"ר המיועד לתשלום פיצויים עבור יוסף זהבי, כחלק מהסכם הצעת החלטה

כפי שאושרו ₪  165,000במקום ₪,  140,000ע בינו לבין עיריית כפר יונה, על סמך כולל של הפשרה שנקב

 1/12/2014במליאה העירייה מיום 
 
 

 (50:30מדקה  24 23מליאה  –)הקלטה   .21אישור את פרוטוקול המליאה מס' מביא ל אפי

מתנגדת לאישור נוסח הפרוטוקול מאחר והוא לא משקף את מהלך כל ישיבת המליאה. הישיבה נמשכה לאחר עזיבתו של ראש   שושי

 העירייה של חלק מחברי המועצה ועובדי המועצה כמו המנכ"ל והיועמ"ש.  

ומהיועמ"ש ל העירייה ממנכ"בקשנו . ברעם   ושל אבישיבראון , של איציק הפרוטוקול נשמטו הבקשות שלטוענת שמה  מיטל

שמאחר והם עזבו את הישיבה יש לקבל את התמלול שהוכן . ז"א הרושמת פרוטוקול המזכירהשארו בישיבה אך הם עזבו יחד עם שי

 ע"י חברי המועצה שנשארו בישיבה.

  דורשת להכניס את מה שנרשם על ידם לפרוטוקול כדי שזה ישקף את מהלך הישיבה עד סופה. שושי

  , חשב שזו זכותו לנעול את הישיבה.בהיי לנעול את הישרשא היהשלא ו על כך היועמ"ש העיר את עינימסביר ש אפי

 ישיבה מחדש. תזומןאו דורש שהפרוטוקול שהוצג על ידם יתקבל  אבישי

 דחות את אישור הפרוטוקול לישיבה הבאה.ל ציעמ אפי

 מציע להעלות את אישור הפרוטוקול להצבעה.  יחיאל

 הפרוטוקול לישיבה הבאה אישוראת  דוחה אפי

 מלא את החוק.על ראש העירייה לו ותיעירהיש פקודת טוענת ש שושי

 את אישור הפרוטוקול. מבקשים להעמיד להצבעה חברי האופוזיציהבפרוטוקול ש שירשםמבקש  ערן

 

 

 

 

 

 



 לצורך תשלום פיצויים למר יוסף זהבי  עדכון גובה תב"ר

 

 ₪. 140,000ולהעמידו ע"ס ₪  165,000מבקשת לעדכן את התב"ר לפיצוי מר יוסף זהבי שאושר במליאה ע"ס  שושי

 שכ"ט לעורכי הדין.₪  25,000-פיצוי למר יוסף זהבי ו ₪ ₪140,000:  165,000ר עומדות על מסביר שההוצאות בתב" אפי

 ₪.  149,300-ל כך שההוצאות מסתכמות בע לשאילתהמציגה לראש העירייה תשובה  שושי

 

 

: מליאת העירייה מאשרת מחדש התב"ר המיועד לתשלום פיצויים עבור יוסף זהבי, כחלק מהסכם הפשרה שנקבע בינו החלטה

 1/12/2014כפי שאושרו במליאה העירייה מיום ₪  165,000במקום ₪,  140,000לבין עיריית כפר יונה, על סמך כולל של 

 לאופר.יציק בראון, מיטל טולדנו, ערן שושי כחלון כידור, אבישי ברעם, ירון חדוות, א: בעד

 .דוד ששון, ליהי איינס, אבנר משה אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור,: נגד

 

  ההצעה אינה מתקבלת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אפרים )אפי(דרעי                                                                                דני לוין             

 ראש העיר                                                                                מנכ"ל העירייה                 


