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  �  ש המועצהרא    מר אלי לוי :משתתפי
  ר המועצהחב    אופיר אליהוא      מר       
   חבר המועצה     מר  אלו� בנדט      
   חברת המועצה     איריס חיימי' גב      
      �  ר המועצהחב    מר יוס$ ניס
      �   חבר המועצה      פר%מר ניסי
   ר המועצהחב     יעקב שנחהמר    

  
  �   חבר המועצה     מר לב בינמ�  : חסרי
   חבר המועצה     מר חיי� גל      
        
  �  משפטי יוע%      ד דורו� קור�"עו   :נוכחי
   מבקר המועצה    מר שמואל לביא      
   גזברית המועצה     ליליא� אדרי' גב      
  צה מהנדסת המוע     חנה חרמש' גב      
   מנהלת מחלקת חינו'     בתיה הרפז' גב      
  ט המועצה" קב     מר דני מלכה      
   מנהלת הלשכה     אורי לובל' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ    עדנה זטלאוי' גב      
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  החברה סיגל כה� פרשה ובמקומה נכנס ,  פותח את ישיבת המועצה     אלי לוי
  .הבא בתור ברשימת תפנית מר נסי� פר%      
  . נסי� פר%המועצה תשביע את החבר  מזכירת     

  
   אני מתחייב לשמור אמוני� למדינת ישראל ולמלא באמונה את   נסי� פר%
  .  שליחותי במועצה    

  
   חוות.לדוגמא עומר,  שלא החליטו על ארנונהרשויות ישנ�      אלי לוי

   אכ� מאשרי� מצב קיי� א' א� לא,   הדעת של היוע% המשפטי    
     �  .י די�" לא נית� להעניק הנחות לאוכלוסיות עפ,ארנונהה  מאשרי

  
�  ?הא� כל אחד כזה עובר בועדת הנחות ,2009 ההנחות ה� לשנת    יוסי ניס

  
  .מקבלי� בדי� את ההנחההזכאי� להנחות בצו       אלי לוי

  
  הא� ה� קבועי�, אה שיעורי� מסוימי� לגבי הנחות במגורי� רו   אלו� בנדט

  .  בחוק    
  

       �  ?החלטה על הנחהלועדת ההנחות יש טווח להא
  

  או /ת להחליט על שיעור ההנחה וועדת ההנחות סוברייני,  כ�      לויאלי
  .  לדחות את הבקשה    

  
        ....2009200920092009את המועצה את צו הארנונה לשנת את המועצה את צו הארנונה לשנת את המועצה את צו הארנונה לשנת את המועצה את צו הארנונה לשנת פה אחד אישרה מליפה אחד אישרה מליפה אחד אישרה מליפה אחד אישרה מלי    ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

  
  .תודה רבה לכולכ�      אלי לוי

  
  .להננעהישיבה       
 עדנה זטלאוי: רשמה              


