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 עיריית יבנה

 .7/8/17ן, במכתבם מיום יבקשת חברי האופוזיציה לזימון ישיבה שלא מן המני .1

 

הישיבה שלא מהמניין על פי בקשה של אני רוצה לפתוח את    :ארי-צבי גוב

ששת חברי האופוזיציה, ולומר כך. על פי הפסיקה של נהריה, ואני מסתמך על זה עכשיו, 

אני אמנם פותח את הישיבה ואני אומר כבר בתחילת דברי, הדיון בנושא הזה איננו חוקי 

תב, ואני עם ועיריית יבנה לא יכולה לדון בו. יש פה חוות דעת משפטית שתקבלו אותה בכ

 זאת סוגר את הישיבה, תודה רבה. זה הכל. 

 

אני חשבתי שחברי המועצה, שתפקיד מועצת העיר וסמכותה   :עו"ד עדי ינקילביץ

 לפקח ולבקר על פעולות ראש העיר, על פעולות העירייה. 

 

 הישיבה סגורה. אתם חופשיים ללכת. תודה רבה.    :ארי-צבי גוב

 

 ות הדעת מה אומרת? חו :כהן-רונית ארנפרוינד

 

  -סיימתי ישיבה    :ארי-צבי גוב

 

לא, בוא תציגו את חוות הדעת. יש לנו זכות להביע התייחסות  :כהן-רונית ארנפרוינד

 לחוות הדעת? 

  

 

___________________ 

 צבי גוב ארי

 ראש העיר

 


