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 08/17מן המניין  פרוטוקול ישיבה

 

 18תשע"ז,  באלול כז'ביום שני,  מהשהתקיימן המניין,  לא פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה
 במועצה המקומית בבנימינה. ,2017 בספטמבר

 

 

 ראש המועצה. -איתי ויסברג  משתתפים: 

                       

                                     אבידר סתוית הדר ארי, זיו רכלבסקי, חנוך אילוז,-ין בןניבה בג             חברי המועצה: 

 .אפרת מזרחי רן,אבירם שהרבני, יוסי                                        

 

  .עופר צדקה, רם פיין, שלמי סלמהנעדרו:                          

 

 זברג -צור אוריון  צוות מקצועי: 

 מהנדס המועצה  -דיויד ברייטבורד

 אגף חק"ר -מוניק וקנין

 מ.מ. אגף שפ"מ -בן סביון

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 דוברת המועצה –הילה אטיאס 

 מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור -גלית פלג

 מ.מ מנהלת משאבי אנוש -ניצן גרמן מחנאי

 
 

 על סדר היום:

 

 ועדת ערר לארנונה ון כיו"ר נוסף לאישור מינוי עו"ד יורם הכה .1

 

 
 ,בברכה

 איתי ויסברג                                                                                                                                                         

 ראש המועצה
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 דיון והחלטות

 

 ישור מינוי יורם הכהן כיו"ר נוסף לוועדת ערר לארנונהא – 1סעיף מספר 

 יב למעט יועץ אחד חיצוני משפטי שמחוועדת ערר, ועדה של אנשי מקצוע בהתנדבות  :ויסברגאיתי 

הארנונה של תושבים שא למעשה זאת וועדה שאליה מגיעים כל ההשגות בנוע"פ חוק. 

ועניין קים ועדה כזאת, זאת ועדה סטטוטורית לכל דבר ל ויש חובהועסקים, 

)עורכי דין(  מקצועמחייבות לכן יושבים בתוכה רק אנשי וההחלטות שלה 

שמו(  )לא אציין את  יש לנו יושב ראש מאוד טוב התוכן הזה.שמתעסקים בעולם 

התחזית שלו לחזרה סביב ינואר/ פברואר   .לטיפוליםשבשל אירוע אישי שלו נדרש 

ד שני הוועדה אנחנו לא רוצים להסיר אותו מתפקידו אבל מצ וימשיך לשמש בוועדה.

וץ נאמר לנו ולכן בהתייעצות עם גורמי ח קטנהכבר תקופה לא  לא מצליחה להתכנס

נבחנו מספר אנשים  ראש נוסף שיקל עליו בתקופה הנ"ל. כי אפשר למנות יושב

אינטרסים, האחד שהמדד בעיקר שאין להם שום תהליכים מול המועצה ואין להם 

 שנמצא הינו עו"ד יורם הכהן.

מאיפה הוא  חיים בוועדה הזאת, מה הרקע שלו? אנו מפרסמים גם קורותבדרך כלל  :אפרת מזרחי

 בא?

 בישראל.לא חשבתי ללכת לכיוון הנ"ל, לשמחתנו מדובר במנכ"ל האיגוד האינטרנט  :איתי ויסברג

 האם הוא התעסק בארנונה? :אפרת מזרחי

יש לנו תיקים שאנשים מחכים  ונה, הוא תושב בנימינה.בעבר הוא התעסק בארנ :איתי ויסברג

 יורם הכהן חתם על טופס ניגוד עניינים. לתשובה  ולכן אנו ממנים עוד יושב ראש.

 .האם ישנו מישהו מגבעת עדה בוועדה הנ"ל :אפרת מזרחי

 ת.הוועדה היא לא וועדה של המועצה, אין משמעות לתושבו :צור אוריון

 

  –הצבעה 

 .8 –בעד 

 0 -נגד

 0 -נמנעים

 

  -13החלטה מספר 

 את מינוי יהורם הכהן כיו"ר נוסף לוועדת ערר לארנונהמליאת המועצה מאשרת 

                        

 

 ,בזאת ננעלת ישיבת המליאה

 

 איתי ויסברג

 ראש המועצה 


