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על סדר היום:
דיון דחוף בעניין הגשת ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה -דן אכדיה-
הר2010/א'
משה פדלון:

טוב ,נושא אחרון ,חברים .שנייה .דן אכדיה .ב 3-בינואר יש ערר במועצה
הארצית לתכנון ובנייה .ועדת המשנה אישרה את הדבר הזה ,הם מבקשים
מאיתנו שגם המועצה תאשר את זה שנוכל לבוא לערעור בצורה,

עו"ד ענת קרן בהרב :הערר הוא,
משה פדלון:

בבקשה.

עו" ד ענת קרן בהרב :הערר הוגש על ידי הוועדה המקומית ועיריית הרצליה כי לאורך כל
ההליכים האלו הוועדה המקומית ועיריית הרצליה .ועדת הערר ביקשה
לקבל החלטה של מועצת עיריית הרצליה להגיש את הערר הזה .אנחנו
בזמנו אם אנחנ ו זוכרים מועצת עיריית הרצליה החליטה ,כשדנו בהחלפת
המקרקעין ,על ההתנגדות שלה ,אבל זה לא  ...את המצב ההוא ולכן
נתבקשנו להביא את  ...מועצת העיר,

משה פדלון:

שנייה ,שנייה.

יהודה בן עזרא :מי בעד?
משה פדלון:

מי בעד?

יהודה בן עזרא :פה אחד.
משה פדלון:

חברים .אני רוצה להודות ,באמת מקרב לב ,למנכ"ל העירייה שעשה עבודה
מצוינת ביחד עם כל מנהלי האגפים ,וגזבר העירייה ,אתה יכול  ...מנהלי
האגפים והיחידות שהלכו ,וחשבות האגפים והיחידות ,לסגני ראש העירייה
וחברי המועצה שאישרו ולא אישרו את התקציב וכמובן לג'ו ,ליועצת ולכל
העוסקים במלאכה .תודה רבה ,לילה טוב.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :סעו בזהירות ,החניון נעול אז תיקחו מונית.

-סוף הישיבה-

