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 עיריית כפר סבא
 11612-/3761פרוטוקול מס' 

 (2161162112) ג"עתש כסלוב ז' ,רביעי מן המניין, מיום שלא  מישיבת מועצה
 ישיבה ראשונה

 

 אש העירר  הודה בן חמו               י  שתתפים:מ

 סגן ומ"מ ראש העיר  צביקה צרפתי 

 סגן ראש העיר עמירם מילר 

  ר סגן ראש העי ו"ד איתן צנעניע 

 משנה לראש העיר איציק יואל 

 חבר המועצה יעקב אביטל 

   חבר המועצה "ר אמיר גבעד 

  חברת המועצה אל-אתי גן 

 חבר המועצה עו"ד נפתלי גרוס  

 חבר המועצה אהוד לוי יובל 

 חבר המועצה ארנון לוי   

 חבר המועצה ון פרץשמע 

 חבר המועצה אמיר קולמן 

 מועצהחבר ה אברהם שיינפיין )ממה( 

  ברת המועצהח בוזגלו-עו"ד שלי עמרמי 

  

 משנה לראש העיר  אורן כהן    :                     חסרים

 חבר המועצה  יאיר אברהם  

 חבר המועצה  יא בן גלג 

 חבר המועצה ש"ד"ר בוקי צי 

  

 מנכ"ל העירייה  אשל ארמוני    :                               וכחיםנ

 זבר העירייה ג שגיא רוכל 

 יועץ משפטי ו"ד אלון בן זקןע 

 יועצת משפטית ו"ד בתיה בראףע 

  מבקר העירייה דוד תורג'מן 

 ע/מנכ"ל מיכל טל  
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 2111112112 - ישיבה ראשונה - מן המנייןשלא  שיבת מועצהי

 

 

 דר היום :סעל 

 

  1המועצה הדתית - 32חלק מחלקה  376/הסכם חכירה גוש אישור  11
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 1המועצה הדתית - 32חלק מחלקה  376/אישור הסכם חכירה גוש  11

 

ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה שלא מן  :צביקה צרפתי

בנושא המועצה  על סדר היום: אישור הסכם חכירההמניין1 

 הדתית1 אשל ארמוני, בבקשה1 

אשר את העסקה מהמועצה לטוב, אנחנו מבקשים  :אשל ארמוני

, שקיבלתם את החומר עליה1 מדובר למעשה על במקרקעין

שטח שנמצא בבעלות העירייה1 כוונת העירייה פה, השטח 

1 הישן של המועצה הדתית1 הזה כאן,  שעליו נמצא ה11

, לבנות מבנה חדש1 ואת הכוונה להרוס את המבנה הקיים

המבנה הזה להשכיר עפ"י שמאות שהועברה אליהם למועצה 

 שנה1 94דתית, לתקופה של ה

כל הפרטים נמצאים גם בחוות הדעת המשפטית שכתב  

היועץ המשפטי אלון, וגם בחוזה שמונח לפניכם1 וכמובן 

שההמלצה שלנו אליכם לאשר את העסקה בטרם נעבירה 

 לאישור במשרד הפנים1 

 אתה מתכוון לצריף של הרבנות?  :לוי אהוד יובל

  כן1 :אשל ארמוני

 אפשר להצביע?  :יצביקה צרפת

 פה אחד1  :שמעון פרץ

 אפשר פה אחד? תודה1 :צביקה צרפתי

חלק  376/פה אחד אישור הסכם חכירה גוש מאשרים  :362 מס' החלטה

 המועצה הדתית המצ"ב1 – 32מחלקה 
 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 

 


