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טולדנו, ברק -: אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור, דוד ששון, אבנר משה, אבישי ברעם, ירון חדוות, מיטל יצחקינוכחים

 .אשרם, ליהי איינס

 כחלון, איציק בראון.: ערן לאופר, שושי כידור חסרים

 כלכלן. –, אהוד חסון גליקסמן-אביבישלום רוזנברג, בני סעד, עו"ד שגית : עו"ד יחיאל אטיאס, דני לוין, נוספים

 

 על סדר היום: 
 

 אישור חוקי עזר : תיעול, סלילת כבישים.   .1
 

 אישור חוקי עזר: תיעול, סלילת כבישים

ובהתאם לסמכותו, הוא מביא את שני חוקי העזר לדיון נוסף מאחר שבישיבה מסביר בהמשך לישיבה הקודמת, אפי 

הקודמת החוקים לא אושרו. כמו כן נשלח לחברים מידע בנוגע לתעריפי חוקי העזר הישנים לעומת תעריפי חוקי העזר 

 החדשים.

 י שקבעה המועצה בעבר.  מבקשת את התייחסות היועמ"ש לעובדה שהישיבה מתקיימת ביום רביעי ולא ביום שני כפ ליהי

מסביר שימי שני נקבע כיום הישיבות לישיבות שמן המניין. הישיבה דנא היא ישיבה שלא מן המניין. לגבי  עו"ד אטיאס 

ישיבת התקציב, זו נדחתה לחודש הבא, מאחר והפנו את תשומת ליבנו על כך שלא ניתן לקיים יותר מישיבה אחת שלא מן 

בחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  13סעיף הנוכחית, שהוזמנה לפי  המניין בחודש. את הישיבה

 ימים מיום הודעת ראש העיר לקיימה. 10, לא ניתן לדחותה לחודש הבא מכיוון שהיא צריכה להתקיים תוך וכהונתם(

 חושבת שלא צריך להיכנס לעימותים על נושאים שוליים וצריך להגיע להסכמות.   ליהי

 

 עוזב את הישיבהברעם אבישי 

 

מעלה את חוקי העזר להצבעה מאחר ולא השתנה מאומה מהישיבה הקודמת ובקשת החברים לקבל תחשיב משווה אפי 

 נשלחה לכל החברים לקראת הדיון הנוכחי.

 

 ליטה לאשר את נוסחם המוצע של חוקי העזר לסלילת רחובות: מליאת העירייה החהחלטה

 בי לאור, אבנר משה.ו: אפי דרעי, יעל חן, דוד ששון, ברק אשרם, קבעד

 .: ליהי איינס, מיטל טולדנונמנעים

 ירון חדוות. : נגד

 

 

 : מליאת העירייה החליטה לאשר את נוסחם המוצע של חוקי העזר לתיעול.החלטה

 דרעי, יעל חן, דוד ששון, ברק אשרם, קבי לאור, אבנר משה.: אפי בעד

 .: ליהי איינס, מיטל טולדנונמנעים

 ירון חדוות. :נגד
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